
W spotkaniu synodalnym zatytułowanym “Rozeznawanie i podejmowanie decyzji”
uczestniczyło kilkanaście osób.

Podstawowym problemem zgłaszanym przez uczestników spotkania były pytania,
które sprawiały wrażenie, że są sformułowane do zupełnie innego grona odbiorców niż
obecne, a mianowicie do osób decyzyjnych np. proboszczów, biskupów, kardynałów, a nie
do osób świeckich, których głos do czasu synodu niemal w ogóle nie był brany pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji. Wnioskowano, że to długotrwałe pomijanie głosu świeckich jest
jednym z powodów niskiego zaangażowania w synod wśród parafian.

Podjęta decyzja jest tym lepsza im szerzej została skonsultowana i im szersza
wiedza dziedzinowa została zgromadzona. Warto byłoby, gdyby takie konsultacje były
prowadzone również w Kościele. Jednakże w procesie podejmowania decyzji należy
zostawić przestrzeń do działania Ducha Świętego, dlatego w takich okolicznościach
modlitwa do Ducha Świętego jest konieczna. Niestety nasz świat niemal zupełnie
pozbawiony jest ciszy i spokoju, zagłuszając przy tym Boże natchnienia.

Najważniejszymi decyzjami ludzi świeckich są te podejmowane w codzienności np.
przy wychowywaniu własnych dzieci. Pokazując im dobry przykład i świadectwo swojego
życia ułatwiają im prowadzenie własnego życia w sposób zgodny z Ewangelią.

Bierzmowanie jest momentem w którym młody człowiek powinien być już w pełni
gotowy do prowadzenia własnego, dojrzałego życia duchowego. Zwrócono jednak uwagę na
powszechną niedojrzałość duchową wśród młodzieży i postulowano przesunięcie tego
ważnego Sakramentu na późniejszy czas, aby osoba, która Go przyjmuje, faktycznie była
świadoma i niezależna w swojej decyzji.

Zauważono, że ludzie świeccy mogą mieć najszerszy wpływ na decyzje
podejmowane we własnej parafii. Jednakże po latach bycia odsuniętymi od procesów
decyzyjnych i potrzebują wskazówek, gdzie mogliby się wypowiedzieć i na jaki temat, a
następnie zobaczyć faktyczny wpływ swoich wypowiedzi. Jako przykład podano ustalenia
dekoracji na Święta Wielkanocne. Jest to zatem wyzwanie dla dzisiejszych proboszczów,
aby zaktywizować swoich parafian również w tym zakresie.

W związku z prowadzonymi działaniami duszpasterskimi zauważono, że ludzie
zaangażowani starają się wymyślić coś, aby przyciągnąć pozostałą część z powrotem do
Kościoła. Jednakże rzadko wykonuje się działanie, gdzie wychodzi się do osób oddalonych,
aby posłuchać ich oczekiwań, nie po to aby zmieniać nauczanie, ale po to, aby dopasować
środki przekazu do potrzeb odbiorców.

Zwrócono też uwagę na wagę modlitwy “Przybądź Duchu Święty” i proponowano,
aby ta modlitwa znalazła się w kanonie codziennych modlitw.

Powrócił również temat obaw związanych z synodem, czy w związku z szerokim
brakiem transparentności w hierarchii kościelnej nasze zdanie faktycznie zostanie wzięte
pod uwagę.


