
PYTANIA SYNODALNE DLA MŁODZIEŻY 

 
1. Czy jesteś członkiem jakiejś grupy modlitewnej (Odnowa w Duchu Świętym, 

neokatechumenat, bractwa, koła różańcowe itp.)? Jeśli tak, to czy w swojej parafii, czy 

poza nią? 

2. Czy masz znajomych i przyjaciół, dla których wiara i życie z nią zgodne są równie 

ważne jak dla Ciebie? Czy podejmujecie jakieś inicjatywy, spotkania, by wzmacniać 

Waszą wspólnotę? 

3. Czy brałeś dotąd udział w jakiejś kościelnej – ogólnopolskiej, rejonowej, parafialnej 

inicjatywie (np. Światowe Dni Młodzieży)? Jeśli tak, to w jakim charakterze, w jakiej 

roli? 

4. Jakie trudności, problemy sam dostrzegasz w Kościele w Polsce i w swojej parafii? 

Postaraj się pominąć te, o których wiesz jedynie z mediów. 

5. Co według Ciebie można by uczynić, by im zaradzić? 

6. Dlaczego według Ciebie słabnie dziś zaangażowanie świeckich w życie religijne, 

duchowe? 

7. Dlaczego według Ciebie ludzie odchodzą od Kościoła katolickiego? 

8. Dlaczego według Ciebie ubywa powołań do kapłaństwa i zakonów, a małżeństwa 

coraz częściej się rozpadają? 

9. Czy według Ciebie Duch Święty działa w Kościele? W jaki sposób i przez kogo? 

10. Jak w życie parafialne może się angażować i jak angażuje się młodzież? 

11. Czy uważasz za dobre pomysł, by władzą w Kościele duchowni dzielili się ze 

świeckimi? Dlaczego tak lub nie? Jakie korzyści i jakie niebezpieczeństwa może to 

stwarzać? 

12. Czy ma znaczenie, że wierzę i to, w co wierzę? Czy wiara ta powinna wyrażać się na 

zewnątrz, przenikając moje postępowanie? 

13. Czy lepiej jest przeżywać życie samemu czy razem z innymi? Od czego to zależy? 

14. Co jest według Ciebie najlepsze: wierzyć i dobrze postępować, nie wierzyć i dobrze 

postępować, czy wierzyć i źle postępować? Czy słusznie pomija się w dyskusjach to, 

co najlepsze, pozostawiając wybór między dwiema niedoskonałościami? 

15. Czy Kościół katolicki powinien dostosowywać się do świata („iść z duchem czasu”), 

czy to świat powinien raczej słuchać Kościoła? Dlaczego? 

16. Czy Kościół powinien współpracować z mediami? Czy powinny istnieć katolickie 

media? Jakie cele powinny mieć? 

17. Czy osobiście masz żal do Kościoła lub tzw. „ludzi Kościoła”? 

18. Czy powinniśmy bronić Kościoła, gdy ktoś go w jakikolwiek sposób atakuje? Na czym 

ta obrona mogłaby polegać? 

19. Co wiesz o obecnym synodzie (tematyka, czas trwania, cel)? Kto go otworzył? Czy 

synod i sobór to to samo? jeśli nie, to jakie są różnice? 

20. Co chciałbyś dodać od siebie, co uważasz za ważne, gdy myślisz o dzisiejszym 

Kościele katolickim? 

 
Refleksje i przemyślenia powstałe po rozważeniu i przedyskutowaniu pytań 

należy przesłać do 31 maja 2022 r. na adres: synod@diecezja.wloclawek.pl 

mailto:synod@diecezja.wloclawek.pl

