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No wreszcie! Porozmawiajmy o Kościele marzeń. 
KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA SZKÓŁ ŚREDNICH 

1.CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE 

• zachęta do czynnego udziału w synodzie; 

• pogłębienie wiedzy o Kościele i zasadach Jego funkcjonowania, 

• uświadomienie, że każdy z nas tworzy Kościół. 
 

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

• wie, czym jest synod i w jakim celu się go zwołuje, 

• jest świadomy, że jako katolik, ma wpływ na kształtowanie obrazu współczesnego Kościoła 

3. WARTOŚCI 
• rozwijanie odpowiedzialności za budowanie wspólnoty Kościoła; 

 

4. PROPOZYCJA REALIZACJI 
 
Modlitwa  

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, 

zgromadzeni w Imię Twoje. 

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; 

zamieszkaj w naszych sercach, 

naucz nas drogi, którą mamy iść 

i jak mamy nią podążać. 

Jesteśmy słabi i grzeszni, 

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, 

albo stronniczość wpływała na nasze działania. 

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, 

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, 

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy 

i tego, co jest słuszne. 

O to wszystko prosimy Ciebie, 

który działasz w każdym miejscu i czasie, 

w komunii Ojca i Syna, 

na wieki wieków. 

Amen. 

 

Wprowadzenie 

Rozpoczęliśmy lekcję od modlitwy za Synod. Wyjaśnijmy na początek czym jest Synod? 

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele 

katolickim  każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła.  

Pierwsze synody zwoływano już w czasach apostolskich i w okresie prześladowań. Ich zadaniem było 

rozstrzyganie ważnych problemów związanych z wiarą rodzącego się Kościoła, np. kwestia pojawiających się 

herezji, czy sporów teologicznych. Na przestrzeni wieków zwoływano wiele synodów. Do dziś, w różnych 

częściach świata, co jakiś czas gromadzą się biskupi i kapłani, a także przedstawiciele świeckich z danej 

diecezji, kraju czy kontynentu, by ocenić działalność Kościoła, a także omówić kwestie doktrynalne, liturgiczne 

i duszpasterskie.  



Rozwinięcie tematu 

Metoda – mini wykład. W zeszłym roku papież Franciszek zwołał we wszystkich diecezjach katolickich synod 

pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo  i misja”. Jego celem jest zachęcenie 

wiernych i duchownych do pogłębienia swego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz rozważanie problemów 

związanych z jego działalnością w świecie. Do udziału w tym synodzie zaproszeni są nie tylko duchowni,  

ale wszyscy, także wy, jako młodzi ludzie. Kościół chce wysłuchać waszego głosu krytyki na temat tego,  

co dobrego zauważacie w Kościele, a co ewentualnie należy w nim poprawić. 

Synod „ma na celu inspirować́ ludzi do marzenia o Kościele, którego cześć́ stanowimy, a także rozwijać́ ludzkie 

nadzieje, wzbudzać́ zaufanie, opatrywać́ rany, tworzyć́ nowe i głębsze relacje, uczyć́ się̨ od siebie nawzajem, 

budować́ mosty, edukować́ umysły, ogrzewać́ serca i przywracać́ siłę̨ do działań́ na rzecz naszej wspólnej 

misji”. [Vademecum, Jaki jest cel synodu? Zadania procesu synodalnego, p. 1.3] 
 

By dowiedzieć się jeszcze więcej na temat obecnego synodu zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmiku. 

https://synod.org.pl/  (film „Synod o synodalności – wszystko, co musisz wiedzieć…” – czas trwania 6:27) 

Jeśli nie ma możliwości wyświetlenia filmu, katecheta kontynuuje wykład. 
 

Aktualny synod jest synodem o synodalności. Synodalność to podążanie razem. Realizuje się to poprzez 

słuchanie siebie nawzajem, aby można było usłyszeć, co Bóg mówi do nas wszystkich. Oznacza to także 

uświadomienie sobie, że Duch Święty może przemawiać przez każdego i w ten sposób może nam to pomóc we 

wspólnym kroczeniu drogą wiary. Jest to więc wzajemne słuchanie, dzięki któremu każdy może się czegoś 

nauczyć. Wierni świeccy, biskupi, papież, wszyscy słuchają siebie nawzajem. 
 

Metoda – burza mózgów. Nauczyciel pyta: Jakie macie skojarzenia za słowem „Kościół”? 

Podsumowanie: Kościół jest wspólnotą wierzących, a więc nie tylko należą do niego duchowni, ale wszyscy 

ochrzczeni. Tak więc każdy z nas odpowiada za obraz Kościoła, za to, jaki jest teraz i jaki będzie w przyszłości. 
 

Metoda – praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na 3 – 4 osobowe grupy. Każda z nich wybiera swojego 

„sekretarza”, który będzie zapisywał odpowiedzi uczniów. Następnie rozdaje każdej grupie kartkę A4, na której 

znajdują się trzy pytania (ewentualnie prosi „sekretarzy”, by je zanotowali): 

1. Co dobrego daje mi przynależność do Kościoła? 

2. Przed jakimi problemami stoi współczesny Kościół? 

3. Co mogę zrobić, jako młody człowiek, by przyciągnąć swoich rówieśników do Kościoła? 

Po upływie około 10 minut grupy przedstawiają efekty pracy. 
 

Zakończenie 

Obecny synod jest wydarzeniem historycznym i powszechnym. Jako członkowie Kościoła (zarówno ci, którzy 

praktykują swoją wiarę, jak i ci, którzy jej nie praktykują) chcemy pozytywnie odpowiedzieć na apel papieża 

Franciszka i zaangażować się w jego przebieg. Jesteśmy zachęcani do szczerego i otwartego dzielenia się 

swoimi doświadczeniami dotyczącymi Kościoła. Każdy głos, każda wypowiedź jest cenna. Budujmy razem 

Kościół marzeń Jezusa. 

Nauczyciel dziękuje uczniom za wypowiedzi i pracę na lekcji, a następnie zapowiada, że podczas następnej 

lekcji będą wypełniać ankietę, w której podzielą się swoim doświadczeniem Kościoła. 

 

Nauczyciel zapowiada, że podczas następnej lekcji uczniowie będą wypełniać ankietę,  

w której podzielą się swoim doświadczeniem Kościoła. 

Ankietę można pobrać ze strony: https://synod.mkw.pl/synod-mlodych/ankieta 

Prosimy o wypełnienie JEDNEJ, wspólnej ankiety przez każdą klasę. 

Ankietę można złożyć do 25 marca (piątek) w Biurze KSM AW 

Kuria Metropolitalna, ul. Miodowa 17/19. Można wysłać pocztą tradycyjną 

https://synod.org.pl/materialy-dotyczace-synodu/broszury-dokumenty-prezentacje-dotyczace-synodu-ogolnie-po-polsku/vademecum-synodu-o-synodalnosci-wyciag-diecezja-zamojsko-lubaczowska-pdf/
https://synod.org.pl/


Korelacja z edukacją szkolną 

• etyka – potrzeba umów społecznych i współpracy między ludźmi, 

• język polski – formułowanie własnych opinii i wyrażanie ich w pracy zespołowej, 

• WOS – zapoznanie z zasadami działania grupy religijnej - Kościoła rzymskokatolickiego. 

 


