
Drodzy parafianie, 
Program pracy 2022-2024 dla rady duszpasterskiej diecezji Oslo rozpoczyna się na 
jesiennym posiedzeniu, gdzie tematem przewodnim jest droga synodalna, czyli braterski 
dialog w Kościele. Celem jest, aby każdy miał możliwość porozmawiania i odpowiedzenia 
na te same pytania w swojej parafii lub wspólnocie przykościelnej, tak aby przedstawiciele 
mogli przekazać informacje, wnioski i uwagi dalej do księży i biskupstwa. W parafii św. 
Hallvarda przedstawicielami takimi są przewodniczący rady parafialnej Dominik Wojtyczka, 
który reprezentuje parafię w radzie duszpasterskiej diecezji Oslo oraz jego zastępca Emilia 
Sæter. 

Rada duszpasterska pragnie, aby wszyscy członkowie w diecezji mieli możliwość 
uczestniczenia w procesie synodalnym i uzyskania dostępu do daru wspólnego słuchania 
słów Bożych dla dobra wspólnoty Kościoła i wszystkich jego wiernych. Tak, abyśmy jako 
Kościół mogli się doskonalić. 

Termin „droga synodalna” jest określany przez radę duszpasterską jako coś więcej niż 
pomoc poprzez rady parafialne i rady duszpasterskie. Chodzi o spoglądanie na to co 
niewidoczne, o myślenie na nowo, o pokorną ocenę samego siebie i słuchanie siebie 
nawzajem i Boga – w otwartej wspólnocie. 

PROCES, czyli jak to zrobić? 

Rada parafialna pragnie, aby wszystkie grupy i wspólnoty w parafii, uczestniczyły w 
otwartym i powszechnym procesie synodalnym. Członkowie rady parafialnej i księża będą 
o dostępni, aby to ułatwić. 

Zostanie zorganizowane otwarte spotkanie po kawie parafialnej, po Mszy Świętej o godz. 
11.00 w niedziele 2 i 9 października. Na te spotkania zapraszamy wszystkich parafian. 

Prowadzący spotkanie podsumują wypowiedzi i wnioski od uczestników, a następnie 
sporządzą raport, który zostanie przekazany do rady duszpasterskiej, a także 
upubliczniony w naszej parafii. 

CZĘŚĆ I – WSPÓLNOTA 

Oto kilka pytań, które możesz przemyśleć i mam nadzieję, że zechcesz się z nami 
podzielić swoimi spostrzeżeniami : 

1. Co w parafii wzmacnia wspólnotę? 

2. Czy w parafii jest coś, co osłabia wspólnotę? 

3. Czy w parafii są ludzie, którzy tęsknią za wspólnotą i przynależnością? 

- Co możemy zrobić, aby włączyć ludzi, którzy czują się pominięci? 

- Jak myślisz, dlaczego niektóre osoby i grupy czują się pominięte? 

4. Jak możemy wzmocnić wspólnotę w parafii między różnymi narodowościami? 

- Jak możemy doprowadzić do lepszego dialogu i współpracy? 

5. Jak możemy poprawić współpracę między parafianami a księdzem (księżmi)? 

6. Co może zrobić diecezja, aby przyczynić się do „zacieśnienia” wspólnoty w kościele? 

7. W jaki sposób my jako katolicy i jako parafia przyczyniamy się do budowania wspólnoty 
lokalnej? 

W Chrystusie, 
Ragnar L. Salvesen, proboszcz 


