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MODLITWA ROZPOCZYNAJĄCA SPOTKANIE
Dziękujemy Ci Jezu, nasz Panie, że zapraszasz nas do przyjaźni z Tobą.
Że nas kochasz, a twoja miłość nigdy się nie skończy.
Dziękujemy Ci za dzień chrztu, w którym otrzymaliśmy twojego Ducha
i staliśmy się dziećmi Boga.
Od tego dnia należymy do wielkiej rodziny twojego Kościoła.
Nie pozwól, aby coś lub ktoś sprowadził nas na inną drogę, niż ta,
która prowadzi do Ciebie.
Zapraszamy Cię do naszych rodzin, domów i przyjaciół.
Bądź zawsze z nami na drogach naszego życia.
Pomóż nam odnaleźć najlepszą drogę dla Kościoła,
w którym chcemy iść razem
we wspólnocie ochrzczonych oraz ze wszystkimi ludźmi szczerze
szukającymi dobra i pokoju.
Amen

DLACZEGO SYNOD DLA MŁODZIEŻY?
Młode pokolenie dystansuje się do Kościoła. Potwierdzają to coroczne badania socjologiczne. Skąd taka postawa młodych? Niełatwo na to pytanie odpowiedzieć. W Kościele
wciąż trwa szukanie trafnej odpowiedzi. Tylko naprawdę dobrze postawiona diagnoza
pozwoli podjąć właściwe kroki, aby Kościół zbliżyć do młodzieży.
Synod jest świetną okazją wyjścia do młodych ludzi, szczególnie tych, którzy przestali
praktykować swoją wiarę lub stali się religijnie obojętni. Jest szansą, aby głębiej zrozumieć przyczyny narastającej w ich pokoleniu laicyzacji. Jest też sposobem wiarygodnego
zdiagnozowania religijnych problemów ludzi młodych oraz okazją, aby usłyszeć odpowiedzi na pytania dotyczące Kościoła: co sprawia, że niektórzy z nich czują się w Kościele jak
w domu? Dlaczego inni rezygnują z praktykowania wiary? Co otwiera, a co zamyka ich
serca na przesłanie Ewangelii? O jakim Kościele marzą?

„Kiedy młody człowiek upada, w pewnym sensie upada ludzkość. Ale jest też
prawdą, że kiedy młody człowiek powstaje z upadku, to tak, jakby podnosił
się cały świat. Drodzy młodzi, jakże wielki potencjał znajduje się w waszych
rękach! Jaką siłę niesiecie w waszych sercach!”

Franciszek

Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Młodzieży
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SPOTKANIE
I. 1. JAK PRZYGOTOWAĆ I POPROWADZIĆ SPOTKANIE SYNODALNE
ORAZ NAPISAĆ SYNTEZĘ
Pierwszym krokiem, który oznacza podjęcie drogi synodalnej z młodzieżą, jest zgłoszenie się do Sekretariatu Synodu za pomocą e-maila, w którym należy podać jedynie imię
i nazwisko oraz szkołę, parafię lub inne środowisko, w którym odbywać się będą spotkania synodalne (opcjonalnie inny kontakt). Sekretariat przekazuje Archidiecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu zgłaszane przez koordynatorów zapotrzebowanie na różne formy
wsparcia na drodze synodalnej z młodzieżą.
Głównym źródłem informacji na temat Synodu w Archidiecezji Poznańskiej jest „Przewodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej”, który jest dostępny w formie drukowanej w każdej parafii i w formacie pdf na www.synodpoznan.pl. Ponadto warto zajrzeć do innych źródeł i bieżących informacji znajdujących się na stronie
www.synodpoznan.pl, gdzie są zarówno „Przewodnik…” jak i inne materiały: „Zeszyt
uczestnika”, „Pomocnik metodyczny”, „Dzieci na drodze synodalnej” itp. Wszystkie są dostępne w formacie pdf, gotowe do pobrania i wydrukowania.
Warto zadbać o czas i przestrzeń, które pomogą młodzieży szczerze i otwarcie porozmawiać. Komfort rozmowy jest priorytetem każdego spotkania synodalnego. Można go
zorganizować podczas lekcji religii lub spotkań w duszpasterstwie młodzieży. Osoby nieuczęszczające na religię lub niechodzące do kościoła można zaprosić do uczestnictwa
w grupie synodalnej po lekcjach w szkole lub w innym miejscu na terenie parafii lub niezwiązanym z Kościołem. Ze szczególną uwagą warto pomyśleć o spotkaniu się z tymi, którzy dają do zrozumienia, że doznali jakiegoś zranienia w Kościele lub czują się z różnych
powodów religijnie zniechęceni.
Poniżej znajdują się tematy i pytania pomagające w rozmowie z młodzieżą. Można wybrać jeden lub kilka tematów. Na jednym spotkaniu wybiera się zawsze tylko jeden temat.
Jeśli grupa będzie się spotykać więcej niż raz, można wybrać na kolejne spotkania kolejne
tematy lub podzielić jakiś temat na dwie części, skupić się na jednym spotkaniu na jednym lub kilka wybranych pytaniach. Zasadniczo nigdy nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. One są tylko pomocą w podjęciu tematu z różnych perspektyw. Prowadzący
powinien wybrać temat odpowiedni dla młodzieży, z którą się spotyka lub taki, który będzie interesujący dla wybranej grupy. Może też wybrać temat z młodzieżą.
Do przeprowadzenia spotkania z młodzieżą można wybrać jeden z zaproponowanych poniżej scenariuszy. Można też zastosować własną metodę.
Podczas rozmów z młodymi prowadzący lub wyznaczony przez niego sekretarz powinien zapisywać główne myśli i wypowiedzi uczestników, które następnie należy odczytać
wszystkim uczestnikom przed zakończeniem spotkania. Po odczytaniu zebranych myśli
prowadzący powinien zapytać, czy uczestnicy spotkania zgadzają się, że z tych ich myśli
będzie można sformułować syntezę. Prowadzący powinien zadbać o spisanie nie tylko
głosu większości, ale także zadbać o tzw. „raport mniejszości” czyli głosy, nawet jeśli pojedyncze, które zasadniczo odbiegają od opinii większości.
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I. 2. OPRACOWANIE SYNTEZY

Cel syntezy spotkań z młodzieżą: zapisanie tego, co dla danego środowiska młodych jest
ważne, pewnego przesłania na temat Kościoła marzeń; chodzi bardziej o zapisanie nadziei i obaw niż o formułowanie twardych postulatów, choć i opinii młodzieży nie może
zabraknąć.
Czym jest synteza na drodze synodalnej: dokładne wyjaśnienie idei syntez spotkań
synodalnych znajduje się w „Przewodniku konsultacji synodalnych w Archidiecezji Poznańskiej” (dostępny w formacie pdf na stronie synodpoznan.pl lub w formie drukowanej
w parafii).
Informacja dotycząca grup szkolnych: w szkołach koordynatorzy tworzą tylko jedną
syntezę ze wszystkich odbytych spotkań z młodzieżą i przesyłają do Sekretariatu Synodu
przed Świętami Wielkanocnymi na adres: synod@archpoznan.pl.
Informacja dotycząca grup paraﬁalnych: w parafiach spotkania synodalne z młodzieżą
powinny być ustalone z koordynatorem parafialnym drogi synodalnej (jeśli takiego nie
ma, należy uzgodnić z proboszczem plan spotkań i samemu przesłać jedną syntezę ze
wszystkich spotkań z młodzieżą w parafii do Sekretariatu Synodu przed Świętami Wielkanocnymi na adres: synod@archpoznan.pl). Jeśli jest koordynator w parafii, syntezę ze
wszystkich spotkań należy przekazać koordynatorowi parafialnemu, ale – tak jak jest
o tym mowa powyżej – przesłać ją również do sekretariatu Synodu.
Informacja dotycząca grup młodzieży należącej do wspólnot: we wspólnotach/ruchach
koordynatorzy tworzą tylko jedną syntezę ze wszystkich odbytych spotkań z młodzieżą
i przesyłają do Sekretariatu Synodu przed Świętami Wielkanocnymi na adres: synod@archpoznan.pl. Jeśli we wspólnocie jest wyznaczony koordynator drogi synodalnej, syntezę
należy – jak mowa powyżej – przesłać do Sekretariatu Synodu, ale przedstawić ją również
wyznaczonemu we wspólnocie/ruchu koordynatorowi.
Po napisaniu syntezy warto jej wyniki przedstawić zainteresowanej młodzieży, a może
także rodzicom czy innym osobom zainteresowanym w szkole, parafii lub wspólnocie.

I. 3. SCHEMAT SYNTEZY SYNODALNEJ DLA MŁODZIEŻY
Imię i nazwisko koordynatora/
nauczyciela

adres mailowy

W każdej przestrzeni wpisujemy głos większości – ustalony poprzez konsensus, bez głosowania oraz
dodajemy raport mniejszości (czasem może to być wyraźnie odmienny głos nawet jednej osoby).
Łącznie wszystkie zawarte w części I i II wpisane treści nie powinny przekraczać 10 tys. znaków –
licząc ze spacjami; z ważnych powodów może być ich więcej, np. z powodu ilości podjętych tematów
lub doświadczeń, które stanowią ważne tło dla opinii)

Charakterystyka uczestników
(liczba grup i uczestników, wiek,
przynależność parafialna,
szkolna lub do wspólnoty/ruchu)
Kościół marzeń
Nadzieje związane z Kościołem
Obawy związane z Kościołem
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SCENARIUSZE
II. 1. SCENARIUSZ SPOTKANIA CZTERY ŚCIANY
Na początku spotkania prowadzący wyjaśnia czym jest Synod i dlaczego tak ważne na
drodze synodalnej jest wysłuchanie i wzajemne słuchanie. Dlaczego ważny jest głos ludzi
młodych.
Wyjaśnia, że celem Synodu jest rozeznanie głosu Ducha Świętego, który mówi nie tylko
przez nauczanie Kościoła, ale także przez różne codzienne życiowe doświadczenia. Wśród
nich można odnaleźć te, które dotyczą wiary i Kościoła, pozytywnych i negatywnych odczuć, myśli o zaangażowaniu lub o odejściu. Niektóre doświadczenia głęboko zapisują się
w sercu człowieka. Chcemy je wydobyć i nazwać. Tak, aby wybrzmiały pragnienia, obawy
i marzenia o Kościele przyszłości oraz o wspólnej lepszej drodze z wszystkimi ludźmi, którym zależy na wspólnym dobru i pokoju.
Prowadzący proponuje uczestnikom spotkania, aby rozpocząć spotkanie wspólną modlitwą. Propozycja modlitwy jest zalecana podczas spotkań, w których uczestniczy młodzież deklarująca się jako osoby wierzące i praktykujące. Można ją zaproponować w każdej grupie, która wspólną modlitwę zaakceptuje. Można ją pominąć, jeśli prowadzący
rozezna, że tak będzie lepiej w tej konkretnej grupie. Może to uczynić sam przed spotkaniem lub poprosić niektóre osoby przed spotkaniem.
Dziękujemy Ci Jezu, nasz Panie, że zapraszasz nas do przyjaźni z Tobą.
Że nas kochasz, a twoja miłość nigdy się nie skończy.
Dziękujemy Ci za dzień chrztu, w którym otrzymaliśmy twojego Ducha
i staliśmy się dziećmi Boga.
Od tego dnia należymy do wielkiej rodziny twojego Kościoła.
Nie pozwól, aby coś lub ktoś sprowadził nas na inną drogę, niż ta,
która prowadzi do Ciebie.
Zapraszamy Cię do naszych rodzin, domów i przyjaciół.
Bądź zawsze z nami na drogach naszego życia.
Pomóż nam odnaleźć najlepszą drogę dla Kościoła, w którym chcemy iść razem
we wspólnocie ochrzczonych oraz ze wszystkimi ludźmi szczerze szukającymi dobra
i pokoju.
Amen
Następnie prowadzący umieszcza na czterech ścianach sali kartki, na których jest napisane:
ZGADZAM SIĘ
NIE ZGADZAM SIĘ
NIE WIEM
BYĆ MOŻE
Prowadzący informuje uczestników spotkania, że będzie odczytywał kolejne stwierdzenia
(prowadzący przygotowuje wcześniej pytania, które odnosić się będą do wybranego tematu spotkania).
Na przykład, jeśli wybrany został temat nr 1: „Moją parafię można nazwać wspólnotą”,
„Ludzie potrzebują Kościoła, by móc rozwijać życie wiary”.
Jeśli wybrany został temat nr 2: „Religia w szkole powinna być tak prowadzona, by stała
się miejscem nie tylko dla wierzących, ale również dla poszukujących”.
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Prowadzący lub inna wyznaczona osoba odczytuje kolejne stwierdzenia, a uczestnicy zajmują miejsce przy wybranej kartce, która określa jego stosunek do tego stwierdzenia.
Po dokonaniu wyboru, prowadzący pyta uczestników spotkania o motywację ich wyboru.
Po odczytaniu wszystkich stwierdzeń, uczestnicy siadają w kręgu, a prowadzący zachęca
do podzielenia się swoimi odczuciami i przemyśleniami: co najbardziej ich dotknęło, poruszyło, co było dla nich nowe, co budzi nadzieję lub obawy.
W zależności od poruszanego tematu prowadzący może zapytać uczestników, jak widzą
przyszłość Kościoła lub/i o przyszłość wspólnej drogi ludzi różnych poglądów: na przykład, co musiałoby się zmienić, by parafia stała się bardziej wspólnotą? Co można robić
razem z tymi, którzy nie podzielają naszych poglądów?
Przed zakończeniem spotkania prowadzący odczytuje zapisane myśli. Po ich odczytaniu
powinien zapytać wszystkich uczestników spotkania, czy zgadzają się, że z tych ich myśli
będzie można sformułować syntezę. Prowadzący powinien zadbać o spisanie nie tylko
głosu większości, ale także zadbać o tzw. „raport mniejszości” czyli głosy, nawet jeśli pojedyncze, które zasadniczo dobiegają od opinii większości.

II. 2. SCENARIUSZ SPOTKANIA KRĄŻĄCA KARTKA
Na początku spotkania prowadzący wyjaśnia, czym jest Synod i dlaczego tak ważne na
drodze synodalnej jest słuchanie i wzajemne słuchanie. Dlaczego ważny jest głos ludzi
młodych.
Wyjaśnia, że celem Synodu jest rozeznanie głosu Ducha Świętego, który mówi nie tylko
przez nauczanie Kościoła, ale także przez różne codzienne życiowe doświadczenia. Wśród
nich można odnaleźć te, które dotycząc wiary i Kościoła, pozytywnych i negatywnych odczuć, myśli o zaangażowaniu lub o odejściu. Niektóre doświadczenia głęboko zapisują się
w sercu człowieka. Chcemy je wydobyć i nazwać. Tak, aby wybrzmiały pragnienia, obawy
i marzenia o Kościele przyszłości oraz o wspólnej lepszej drodze z wszystkimi ludźmi, którym zależy na wspólnym dobru i pokoju.
Prowadzący proponuje uczestnikom spotkania, aby rozpocząć spotkanie wspólną modlitwą. Propozycja modlitwy jest zalecana podczas spotkań, w których uczestniczy młodzież
deklarująca się jako osoby wierzące i praktykujące. Można ją zaproponować w każdej
grupie, która wspólną modlitwę zaakceptuje. Można ją pominąć, jeśli prowadzący rozezna, że tak będzie lepiej w tej konkretnej grupie. Może to uczynić sam przed spotkaniem
lub poprosić niektóre osoby przed spotkaniem.
Dziękujemy Ci Jezu, nasz Panie, że zapraszasz nas do przyjaźni z Tobą.
Że nas kochasz, a twoja miłość nigdy się nie skończy.
Dziękujemy Ci za dzień chrztu, w którym otrzymaliśmy twojego Ducha
i staliśmy się dziećmi Boga.
Od tego dnia należymy do wielkiej rodziny twojego Kościoła.
Nie pozwól, aby coś lub ktoś sprowadził nas na inną drogę, niż ta,
która prowadzi do Ciebie.
Zapraszamy Cię do naszych rodzin, domów i przyjaciół.
Bądź zawsze z nami na drogach naszego życia.
Pomóż nam odnaleźć najlepszą drogę dla Kościoła, w którym chcemy iść razem
we wspólnocie ochrzczonych oraz ze wszystkimi ludźmi szczerze szukającymi dobra
i pokoju.
Amen
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Prowadzący dzieli uczestników spotkania na grupy 3–4 osobowe.
Przygotowuje wcześniej pytania/stwierdzenia na kilku arkuszach papieru (może być
arkusz szarego papieru, duża kartka z bolku, flipchart). Na każdym arkuszu zapisuje
inne pytanie. Należy przygotować tyle pytań, ile grup będzie w zespole osób, które się
spotkają.
Na przykład, jeśli został wybrany temat nr 1: „Co sprawia, że ludzie oddalają się od Kościoła?”, „Co zachwyca Cię w Kościele?”
Jeśli został wybrany temat nr 3: „Co ważnego chciałbyś/chciałabyś powiedzieć swojemu
proboszczowi/ biskupowi?”
Jeśli został wybrany temat nr 5: „Jak powinna wyglądać lekcja religii, by stałą się miejscem i czasem dialogu?”
Każda grupa otrzymuje pytanie/stwierdzenie zapisane na arkuszu papieru. Po krótkiej
dyskusji w kręgu każdej grupy, młodzież zapisuje swoje odpowiedzi i przekazuje arkusz
następnej grupie. W ten sposób wszystkie arkusze dotrą do każdej grupy. Osoba prowadząca pilnuje czasu na wykonanie tego zadania (max. 5 minut na wykonanie zadania na
jednym arkuszu). Po 5 minutach następuje wymiana arkuszy. Po kolejnych 5 minutach
następuję kolejna wymiana arkuszy.
Po wymianie wszystkich arkuszy w każdej grupie, prowadzący zawiesza je w widocznym
miejscu i głośno odczytuje lub prosi jednego z uczestników o odczytanie wszystkich odpowiedzi. Następnie rozpoczyna dyskusję. Dobrze będzie poprowadzić ją według następującego klucza:
1. Odczytanie wszystkich odpowiedzi z pierwszego arkusza.
2. Uczestnicy pozostają 3 minuty w ciszy, aby się zastanowić, które wypowiedzi są dla nich
ważne. Które ich dotknęły lub poruszyły? Z którymi się utożsamiają, a które budzą ich
sprzeciw?
3. Po 3 minutach prowadzący zachęca uczestników, by podzielili się tym co ich porusza,
budzi ich nadzieje albo obawę.
Po takiej rundzie, przystępuje się do odpowiedzi z drugiego arkusza i powtarza cykl: odczytanie, cisza, dzielenie się.
Przed zakończeniem spotkania prowadzący odczytuje zapisane myśli. Po ich odczytaniu
powinien zapytać wszystkich uczestników spotkania, czy zgadzają się, że z tych ich myśli
będzie można sformułować syntezę. Prowadzący powinien zadbać o spisanie nie tylko
głosu większości, ale także zadbać o tzw. „raport mniejszości” czyli głosy, nawet jeśli pojedyncze, które zasadniczo odbiegają od opinii większości.
UWAGA: Jeśli spotkanie odbywa się podczas lekcji w szkole, wykonanie całego scenariusza może wymagać zaplanowania jednego tematu na dwie jednostki lekcyjne. W czasie
pierwszej lekcji uczniowie zapisują odpowiedzi na arkuszach, w czasie drugiej lekcji realizuje scenariusz od pkt. 4.
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TEMATY I PYTANIA
1. IDĄC RAZEM
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy w drodze. Zastanówmy się, jak wygląda nasz Kościół lokalny. Kim są ci, którzy „idą razem”? Z kim ja „idę razem”? Kim są ci, którzy wydają
się bardziej oddaleni? Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie? Kogo nie spotykam
na drodze? Co mogę/co możemy zrobić, aby „iść bardziej razem”? Jak spotkać tych, którzy
pozostają na marginesie?
2. SŁUCHANIE
Słuchanie jest pierwszym krokiem do spotkania. Wymaga otwartego umysłu i serca, bez
uprzedzeń.
Bóg może przemawiać do mnie również przez drugiego człowieka. Zastanówmy się, czy
my się wzajemnie słuchamy? W jakich sytuacjach ignorujemy ten głos? W jaki sposób Bóg
przemawia do nas poprzez głosy, które ignorujemy? Czy uważasz, że w Kościele słucha się
głosu świeckich? Jak słucha się księży? W jaki sposób słucha się kobiet? W jaki sposób słucha się młodych ludzi? Jakie miejsce ma głos mniejszości, wykluczonych i odrzuconych?
Jak są słuchani ubodzy? Jak słuchane są osoby konsekrowane – kobiety i mężczyźni?
Co ułatwia lub utrudnia moje/nasze słuchanie? Jakie są ograniczenia w mojej/naszej
zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Co możemy zrobić, aby bardziej siebie wzajemnie słuchać w Kościele? Co możemy zrobić, aby
słuchać osób, które są z dala od Kościoła, są uprzedzone do Kościoła lub są wrogo do niego
nastawione?
3. ZABIERANIE GŁOSU
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą, w sposób wolny, otwarty i szczery, prawdę z miłością. Zastanówmy się, co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? Kiedy i jak
udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Kiedy to się nie udaje i dlaczego? Jak
wygląda współpraca z mediami (nie tylko z katolickimi)? Kto w mediach wypowiada się
w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej? Kto te osoby wybiera? Jak odróżniać w przestrzeni publicznej prywatne opinie od oficjalnego nauczania Kościoła? Jak możemy poszerzyć
w Kościele przestrzeń do swobodnej wypowiedzi? Jak poprawić jakość obecności Kościoła
w mediach?
4. CELEBROWANIE
Wspólna droga w Kościele opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu
Eucharystii. Zastanówmy się, w jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują
i kształtują życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki sposób wpływają na najważniejsze
decyzje? W jakim stopniu włączamy uczestników liturgii w podejmowanie funkcji liturgicznych? Co zrobić, abyśmy wszyscy pełniej uczestniczyli w liturgii?
5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI KOŚCIOŁA
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy ochrzczeni.
Zastanówmy się, co jest naszą wspólną misją? W jaki sposób członkowie naszego Kościoła
lokalnego są aktywni w jego misji? Co pomaga, a co przeszkadza? Jakie obszary misji są
zaniedbywane?
W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz
społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie,
krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko
itp.)? W jaki sposób wspólnota Kościoła pomaga tym osobom przeżywać ich zaangażowanie na rzecz społeczeństwa jako służbę? Kto i w jaki sposób rozeznaje, planuje i podej-

muje decyzje o kierunkach zaangażowania duszpasterskiego? Co możemy zrobić, abyśmy
wszyscy pełniej uczestniczyli w misji Kościoła?
6.a DIALOG W KOŚCIELE
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie. Zastanówmy się, w jakich sytuacjach różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić
dialog? Jak często się to zdarza? Jakie są miejsca i sposoby dialogu w naszym Kościele
lokalnym? Jak wygląda współpraca ze wspólnotami zakonnymi, stowarzyszeniami świeckich, ruchami itd.? Czy zauważane i doceniane są charyzmaty danej wspólnoty, realia jej
działania, potrzeby i zobowiązania? W jaki sposób są rozwiązywane konflikty i trudności?
Jak podchodzi się do różnicy poglądów? Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele powinniśmy zwrócić większą uwagę? Co możemy zrobić, aby poprawić jakość dialogu w Kościele?
6.b DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie.
Zastanówmy się, jak w naszym środowisku (praca, sąsiedztwo, społeczność lokalna, nasza miejscowość, nasz kraj) rozmawiamy ze sobą i szukamy wspólnych rozwiązań. Jak
siebie wzajemnie słuchamy? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych:
świata polityki, ekonomii, kultury, struktur samorządowych i ludzi żyjących w ubóstwie?
Na jakie szczegółowe kwestie powinniśmy zwrócić większą uwagę? Co możemy zrobić dla
jakości dialogu?
6c. DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY Z OSOBAMI, KTÓRE NIE UTOŻSAMIAJĄ SIĘ Z ŻADNĄ
WSPÓLNOTĄ RELIGIJNĄ, Z OSOBAMI NIEWIERZĄCYMI
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, umożliwia wzajemne zrozumienie. Zastanówmy się, jakie mamy doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania z wyznawcami
innych religii? Jakie mamy doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania z osobami, które nie utożsamiają się z żadną wspólnotą religijną? Jak odnosimy się do osób, które
decydują się na apostazję, jak ze sobą rozmawiamy? Jakie mamy doświadczenie kontaktów i rozmów z osobami areligijnymi? Jak próbujemy się zrozumieć? Co możemy robić
razem?
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1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich.
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku
między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu.
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu,
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co
tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą,
radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak
Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

