FORMULARZ
KONSULTACJI
INDYWIDUALNEJ
Synod to podjęcie na nowo drogi razem z wszystkimi, wychodząc
naprzeciw szczególnie tym, którzy czują się zranieni lub zmarginalizowani. Wszyscy możemy szukać wspólnego dobra, aby
kształtować lepszy świat.
Wzajemne słuchanie jest priorytetem drogi synodalnej. Zachęcamy więc, aby dołączyć do grupy synodalnej w swoim otoczeniu.
Są jednak sytuacje, w których konsultacja indywidualna okaże się
najlepszą formą uczestnictwa w tym Synodzie. Wszystkich, którzy z różnych powodów chcą się wypowiedzieć właśnie w taki
sposób, zachęcamy do wypełnienia ankiety. Można ją wypełnić
na stronie www.synodpoznan.pl/konsultacja-indywidualna/,
pobrać i wysłać na adres e-mailowy: ankieta@synodpoznan.pl
lub wydrukować i wysłać pocztą na adres: Archidiecezjalny Zespół Synodalny, Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.
Ankieta zawiera tematy i pytania przygotowane przez Archidiecezjalny Zespół Synodalny na podstawie wskazań Sekretariatu
Synodu w Rzymie. Są to te same tematy i pytania, które podejmuje się w grupach synodalnych. Podczas spotkań w grupach
jest możliwe nie tylko wypowiadanie własnych opinii, ale także
słuchanie innych uczestników spotkania i wspólne rozeznawanie przesłania dla Kościoła czy dla budowania dobra wspólnego
w lokalnej społeczności.
WWW.SYNODPOZNAN.PL/KONSULTACJA-INDYWIDUALNA/
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