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SYNOD, CZYLI NADZIEJA
NA LEPSZE JUTRO

D

Dk. Marek Lis

zień 27 listopada 2016 roku
był szczególny. Wtedy,
w każdym kościele w naszej
diecezji odczytano list biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża, ogłaszający zwołanie V synodu diecezjalnego. Inicjatywa
przeprowadzenia kolejnego synodu
w diecezji wywołała niemałe poruszenie. Jedni widzą w nim nadzieję na rozwój czy zmianę działalności duszpasterskiej, inni widzą w nim stertę papierkowej roboty, która i tak nic nie wniesie.
Na miesiąc przed oficjalnym rozpoczęciem synodu nastroje są różne. Jedni
chcą zmian, inni uważają, że wszystko
jest dobrze. W każdym razie mówi się.
Jest głośno. Warto więc dowiedzieć się
czegoś więcej.
Naliczanie sekundowe
Żyjemy w dynamicznym świecie,
wszystko się zmienia. Rzeczywistość
wygląda inaczej niż 100 lat temu, a dzięki ogromnemu rozwojowi technicznemu prezentuje się zdecydowanie inaczej
niż 30 lat temu, kiedy w 1986 roku został zakończony IV synod. Mamy mocno zglobalizowany świat, informacje
przebiegają z jednej strony globu na
drugą w przeciągu kilku sekund, przez
ogólnodostępną sieć możemy komuni-

kować się natychmiastowo z prawie każdym człowiekiem i tak dalej. Można by
wiele wymieniać.
Faktem jest, że zmieniający się świat
wymaga także ciągłego podejmowania
refleksji nad działaniami duszpasterskimi i ogólnie nad życiem wspólnoty Kościoła. Jednak, jak wiemy z doświadczenia, nieraz wielkie rozmowy na rozmowach się kończą. Stąd w Kościele Katolickim wymyślono taką sprytną rzecz jak
synod, która wielkim rozmowom nada
moc ustawodawczą.
Synod? Czyli, że co?
Zacznijmy od bezpośredniego źródła.
Na oficjalnej stronie Synodu jest napisane o nim tak: „Przede wszystkim Synod
to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi
Kościołowi tarnowskiemu.
Synod diecezjalny zwoływany jest
i kierowany przez biskupa dla dobra
Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział
duchowni oraz zakonnicy, a nowością
jest uczestnictwo wiernych świeckich.
Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.”
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Z kolei, mówiąc definicyjnie, pojęcie
„synod” wywodzi się z łacińskiego synodus i oznacza ono zebranych lub wezwanych na to samo miejsce, w tym samym celu, by razem studiować poszczególne problemy lokalne, a następnie
wspólnie podjąć określony kierunek
działania.
Zatem, celem synodu jest wskazanie
kierunków i sposobów pracy apostolskiej w Kościele lokalnym, czyli w diecezji, a mówiąc jeszcze bardziej wprost,
celem jest zastanowienie się, jak dzisiaj
żyć Ewangelią i głosić Chrystusa w naszej diecezji.
Przebieg Synodu
Proces synodalny obejmuje dwa etapy.
Etap przygotowawczy - opracowanie,
zgodnie z wolą biskupa diecezjalnego,
zakresu prac synodalnych oraz podanie
sposobu ich praktycznej realizacji.
Kluczową rolę na pierwszym etapie ma
do odegrania „komisja przygotowawcza” i działające w jej ramach zespoły.
Wierni świeccy już na tym etapie mogą
zgłaszać swoje postulaty, propozycje
i uwagi. Przed rozpoczęciem Synodu
biskup z pomocą komisji przygotowawczej przedstawia diecezjanom potrzeby
i inicjatywy apostolskie, które będą
przedmiotem obrad.
Etap bezpośredni – rozpocznie się
21 kwietnia 2018 r. Będzie polegał na
wypracowaniu wniosków w postaci do-

kumentu, w którym zostaną określone
konkretne zadania do podjęcia w życiu
i działalności różnych osób, stanów
i instytucji w Kościele diecezjalnym.
Synod? Co mi do tego?
Biskup Andrzej wielokrotnie mówił, że
zależy mu na tym, aby w synod zaangażowała się cała diecezja, dlatego w spocie promującym synod zwrócił się w ten
sposób: „Drodzy diecezjanie, jak wskazuje grecka nazwa synodu, razem pielgrzymujemy do domu Ojca z Jezusem
Chrystusem w Duchu Świętym. Zapra-
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szam Was, wyruszajcie razem ze mną
w tę pielgrzymkę wiary.”
Z tego względu powstała strona internetowa synodu, na której jest możliwość napisania do sekretariatu synodu,
aby zgłosić jakiś postulat odnośnie
funkcjonowania diecezjalnego Kościoła
lub podzielić się swoimi przemyśleniami. Jest do tego zaproszony każdy. Te
postulaty i przemyślenia będą następnie
włączone do tematów podejmowanych
w czasie trwania synodu. Jeżeli chciałbyś
się wypowiedzieć, Kościół czeka na
Twój głos!!
https://synodtarnow.pl/dolacz/
Ponadto, w każdej parafii powstają
zespoły synodalne, które będą w ramach
wspólnoty parafialnej obradować nad
tematami przygotowanymi przez utworzone Komisje. Zawsze można również
zwrócić się do któregoś z członków komisji, zapytać o aktualny przebieg prac

i wyrazić swoją opinię w aktualnie opracowywanym temacie.
Praca, praca, praca
Nie ma wątpliwości, że synod będzie
wymagał ogromu pracy i zaangażowania
wielu ludzi.
Czy przyniesie on upragnione owoce? Zależy to również od nas, od naszej
modlitwy i od naszego poważnego podejścia do sprawy. Biskup Andrzej Jeż
podkreśla, że w synodzie najważniejszy
jest „czas synodowania”, a więc wszystkie spotkania i inicjatywy, które będą
podejmowane w ramach synodu. Pozwoli to zbliżyć się do siebie wielu ludziom, aby wspólnie pracować w słusznej sprawie.
Dlatego największym i najbardziej
upragnionym owocem czasu synodowania może być właśnie to, że Ty w jakikolwiek, choćby najdrobniejszy sposób
zaangażujesz się osobiście w życie Kościoła, zwłaszcza w swojej parafii.

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY W PARAFII
PW. ŚW. STANISŁAWA BM W PUSTKOWIE – OSIEDLU
1. Ks. WOŹNY Roman

8. PIŁAT Elżbieta

2. KOLBUSZ Dominik

9. PANEK Małgorzata

3. KŁUSEK Wioletta

10. KAPŁAŃSKA Małgorzata

4. Ks. SZARAJ Andrzej

11. BARSZCZ Ryszard

5. Ks. BOCIEK Janusz

12. SZCZEPANEK Magdalena

6. LISZCZ Ewa

13. STUKUS Natalia

7. KŁUSEK Tomasz

