	
  
	
  

III SYNOD ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

PROPOZYCJA CZĘŚCI MODLITEWNEJ
PIERWSZEGO SPOTKANIA ZESPOŁU SYNODALNEGO
[Miejscem modlitwy powinien być kościół parafialny. Rozpoczyna ją wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Następuje wprowadzenie]
Wprowadzenie [ksiądz proboszcz]
Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby wraz z Tobą Panie rozpocząć prace naszego zespołu
synodalnego. Podczas kolejnych spotkań chcemy myśleć i mówić z troską o naszej
Archidiecezji. Wyznaczyłeś nam zadanie do wykonania. Postawiłeś nas w konkretnym
miejscu, w tej parafii, w tym właśnie zespole, ponieważ nam zaufałeś i powierzyłeś
współodpowiedzialność za wspólnotę diecezjalną, parafialną, za „dziś i jutro” nas samych,
naszych dzieci i wnuków, za wszystkich, którzy przyjdą po nas i będą tworzyć przyszłość
Archidiecezji Lubelskiej. Chcemy odpowiedzieć na Twoje wezwanie, służąc radą, opinią,
sprawiedliwą krytyką, życiowym doświadczeniem, wiedzą, autentyczną troską o Kościół.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Niech odnowi oblicze Archidiecezji
Lubelskiej!
Czytanie [czyta jeden z uczestników liturgii]
Z Ewangelii wg. św. Marka
„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś,
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie»” (Mk 16, 15-18)
Medytacja
Papież Franciszek wielokrotnie zwracał uwagę, że dla Kościoła dzisiejszych czasów
ogromne znaczenie mają dwie kwestie: misyjność i synodalność. Zarówno jedna, jak i druga,
niezbędne są nie tylko na poziomie Kościoła powszechnego, ale konieczne są w równym
stopniu w diecezjach całego świata. Synod to „wspólna droga”. Dzieła ewangelizacji nie
podejmuje się w pojedynkę, ale we wspólnocie. Możemy więc śmiało powtórzyć za św.
Janem Chryzostomem: „Kościół i synod to synonimy”.
Ojciec Święty przypomina, że „wartością Kościoła jest życie Ewangelią i dawanie
świadectwa naszej wierze. Kościół jest solą ziemi, jest światłością świata, jest powołany do
uobecniania w społeczeństwie zaczynu Królestwa Bożego, i czyni to przede wszystkim
poprzez swoje świadectwo, świadectwo miłości braterskiej, solidarności, współudziału (…)
Proszę, nie zamykajcie się! Na tym polega niebezpieczeństwo: zamykamy się w parafii,
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w kręgu przyjaciół, w ruchu, z tymi, którzy myślą tak jak my... ale wiecie, co się wtedy
dzieje? Kiedy Kościół staje się zamknięty, zaczyna chorować. Pomyślcie o pokoju, który
pozostaje zamknięty przez rok; kiedy do niego wchodzisz, czujesz zapach wilgoci, nie jest to
dobre miejsce. Zamknięty Kościół jest taki sam: jest Kościołem chorym. Kościół musi wyjść
poza siebie. Dokąd? W stronę peryferii egzystencji, gdziekolwiek one są, ale musi wyjść.
Jezus nam mówi: «Idźcie na cały świat! Idźcie! Głoście Ewangelię! Składajcie świadectwo
Ewangelii!» (por. Mk 16, 15) (…) Zadajcie sobie jednak takie pytanie: ile razy Jezus jest
w środku i puka do drzwi, by wyjść na zewnątrz, a my Go nie wypuszczamy z powodu
naszych pewników, bo często jesteśmy zamknięci w przemijających strukturach, które robią
z nas niewolników, a nie wolne dzieci Boże? W tym «wyjściu» ważne jest, by to było
wychodzenie na spotkanie; dla mnie to słowo jest bardzo ważne: spotkanie z innymi.
Dlaczego? Dlatego, że wiara jest spotkaniem z Jezusem, my musimy robić to samo, co robi
Jezus: spotykać innych”.
Prosimy Cię Panie, aby nasz Synod był wychodzeniem „do człowieka” i „po
człowieka”. Niech prace naszego zespołu będą czasem łaski i prawdziwego spotkania
z drugim człowiekiem. Modlimy się o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili szczerym
sercem, wolni od jakichkolwiek form zamykania się w kręgu własnych pewników, zgodnie
z własnym sumieniem, poddać refleksji obecną sytuację duszpasterską i prawną w naszej
Archidiecezji. Prosimy Cię Panie o dobre natchnienia, wartościowe myśli, świeże spojrzenie,
którym będziemy mogli podzielić się z naszym Arcybiskupem oraz członkami Synodu.
[chwila ciszy]
Do Boga w Trójcy Jedynego, który pozwala nam wyruszyć wspólną synodalną drogą,
skierujmy nasze prośby:
Powtarzamy: Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę.
1. Módlmy się za Kościół, aby dzięki łasce synodalności na różnych poziomach stawał
się coraz skuteczniejszym znakiem i narzędziem zbawienia.
2. Módlmy się za naszego Arcybiskupa Stanisława oraz biskupów pomocniczych, niech
ich posługa czyni z naszej Archidiecezji „dom i szkołę Komunii”.
3. Módlmy się o światło Bożego Ducha dla wszystkich zaangażowanych w prace
Synodu, aby potrafili właściwie rozeznawać znaki czasu oraz wsłuchiwać się w głos
Ludu Bożego.
4. Módlmy się za zmarłych biskupów, którzy zwołali i przeprowadzili dwa poprzednie
synody diecezji lubelskiej: za śp. bpa Mariana Leona Fulmana oraz śp. abp. Bolesława
Pylaka, za zmarłych członków Synodów, osoby zaangażowane w to dzieło, aby dobry
Bóg wynagrodził ich troskę o Kościół nagrodą w niebie.
5. Módlmy się, aby prace naszego zespołu stały się skuteczną pomocą dla członków
Synodu, którzy wyznaczą kierunek duszpasterstwa w Archidiecezji na najbliższe
dziesięciolecia.
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Modlitwa synodalna
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty wzywasz nas nieustannie,
abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.
Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę,
podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.
Spraw, Panie, abyśmy się otworzyli
na odnawiające działanie Ducha Świętego
w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.
Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu
i cały Lud Boży Archidiecezji Lubelskiej.
Niech postanowienia i owoce Synodu
uczynią nasz Kościół diecezjalny
domem i szkołą komunii,
abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości,
stawali się autentyczną wspólnotą wiary,
w której każdy znajduje swoje miejsce.
Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze,
na której pragniemy spotkać Twojego Syna.
Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami,
Święty Janie Kanty, módl się za nami,
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
[Zakończenie adoracji; błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem]
Pieśń III Synodu Archidiecezji Lubelskiej
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PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ DO OMÓWIENIA
NA PIERWSZYM SPOTKANIU ZESPOŁU SYNODALNEGO (PARAFIA)
WSPÓLNA DROGA
Modlitwa
Wprowadzenie [ksiądz proboszcz]
Spotykamy się po raz pierwszy jako parafialny zespół synodalny. Taki zespół istnieje
w każdej parafii naszej archidiecezji, a na jego czele stoi proboszcz. Oprócz tego, swój
zespół ma też każdy dekanat (jednostka organizacyjna w diecezji obejmująca od kilku do
kilkunastu parafii z dziekanem na czele). W jego skład wchodzą: dziekan jako
przewodniczący, po jednym przedstawicielu każdego parafialnego zespołu synodalnego
w dekanacie oraz dekanalny relator synodu (kapłan wybrany w tajnym głosowaniu przez
kapłanów pracujących w dekanacie). Zadania, które przed nami stoją, zostaną omówione
w dalszej części spotkania. W imieniu Księdza Arcybiskupa i swoim własnym dziękuję za
gotowość uczestnictwa w pracach zespołu.
Nasz zespół został powołany w parafii, ponieważ takie są wymagania związane
z przeprowadzeniem synodu w archidiecezji. W dniu 25 marca 2019 roku, w Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, Ksiądz Arcybiskup zwołał III Synod Archidiecezji Lubelskiej.
Pierwszy synod w ponad 200-letniej historii diecezji został zwołany przez biskupa Mariana
Leona Fulmana w roku 1928. Drugi synod w diecezji lubelskiej miał miejsce w latach 19771985, a przeprowadził go biskup Bolesław Pylak.
ZWOŁANIE synodu oznacza, że rozpoczęło się PRZYGOTOWANIE do tego
wydarzenia. Trwa ono do dziś. Sam SYNOD w ścisłym tego słowa znaczeniu rozpoczyna się
poprzez UROCZYSTE OTWARCIE. Było ono zaplanowane na dzień 18 kwietnia 2020
roku, ale zostało odsunięte w czasie ze względu na pandemię.
1. Na czym polega przygotowanie do Synodu?
Ksiądz Arcybiskup powołał Komisję Przygotowawczą, w której skład weszli księża
biskupi, duchowni, osoby konsekrowane, wierni świeccy. Dzięki wsparciu Komisji Ksiądz
Arcybiskup:
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• Stworzył Sekretariat Synodu. Z Sekretariatem Synodu można kontaktować się
osobiście we wtorki, środy i piątki 9:00-14:00 w Kurii Metropolitalnej w Lublinie
(pokój nr 13), a także drogą telefoniczną lub mailową: tel. +48505752255; e-mail:
sekretariat@synodlublin.pl
• Zatwierdził hasło Synodu: „Dom i szkoła Komunii”
Z Listu pasterskiego Metropolity
Archidiecezji Lubelskiej:

Lubelskiego

zapowiadającego

III

Synod

Pragniemy, aby nasz Kościół, będący cząstką Kościoła powszechnego, stawał
się coraz bardziej domem i szkołą komunii. Takie zadanie postawił przed nami
na początku tego tysiąclecia św. Jan Paweł II. Pisałem do Was o tym
w pierwszym liście pasterskim na początku mojej posługi w Lublinie. Komunia
to wspólnota. W odróżnieniu od wielu ludzkich wspólnot, bazujących na
wspólnych interesach, zainteresowaniach i celach, jest to wspólnota
zakorzeniona w Bogu, który jest doskonałą jednością miłujących się Osób.
Komunia Kościoła jest wspólnotą serc zakorzenionych w miłości Boga
i solidarnych z człowiekiem. Chcemy być domem takiej wspólnoty, budować ją
w rodzinie, parafii i Archidiecezji. Chcemy być jej szkołą dla rozdartego
konfliktami świata i dla naszej podzielonej Ojczyzny.
Słowo „komunia” odnosimy zwykle do Eucharystii, do przyjmowania Ciała
i Krwi Pańskiej. Eucharystia będzie centralnym spoiwem naszej refleksji
synodalnej, ogarniającej całokształt życia religijnego i duszpasterskiego
Archidiecezji. Wpiszemy się tym samym w program duszpasterski Kościoła
w Polsce. Przewiduje on na lata 2019-2022 temat: „Eucharystia – Źródło,
Szczyt i Misja Kościoła”. Kościół żyje i działa dzięki Eucharystii, ona jest
źródłem jego świętości, z niej czerpie moc do powstawania z grzechów, w niej
pulsuje źródło jego misyjnego i ewangelizacyjnego posłania.
• Zatwierdził regulamin synodu (zasady, na jakich będzie się on odbywał)
• Polecił utworzyć stronę internetową Synodu: synodlublin.pl, można tam znaleźć m. in.
regulamin synodu oraz inne ważne dokumenty
• Zatwierdził pieśń synodalną oraz modlitwę w intencji synodu. Mogliśmy je usłyszeć
podczas spotkania modlitewnego. Ksiądz Arcybiskup polecił, aby stały się one częścią
liturgii w parafiach podczas przygotowań oraz samego Synodu
• Zarządził wybory do zespołów synodalnych. Tworzy się je w parafiach, dekanatach,
ale też mogą zostać powołane zespoły synodalne złożone z przedstawicieli młodzieży,
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym, na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, w ramach zgromadzeń zakonnych działających na terenie archidiecezji,
stowarzyszeń katolickich, ruchów eklezjalnych oraz duszpasterstw specjalistycznych.
• Powołał 12 komisji synodalnych, o których będzie mowa później; są one czymś
innym, niż komisja przygotowawcza; to właśnie z nimi będziemy współpracować jako
zespół
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2. Po co biskup zwołuje synod diecezjalny?
Synod diecezjalny jest zwoływany przez biskupa diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce
się on poradzić swoich diecezjan oraz wsłuchać w głos Ducha Świętego, który przemawia
przez wspólnotę Kościoła diecezjalnego. III Synod Archidiecezji Lubelskiej jest więc okazją
do tego, aby nasz Biskup usłyszał o naszym doświadczeniu wiary. W czasie synodu trzeba
się będzie przyjrzeć temu, w jakim miejscu znajdujemy się jako archidiecezja: jak jest
z naszą codzienną wiernością Ewangelii i jak ją dzisiaj głosimy; jakie stoją przed nami
wyzwania; z czym sobie radzimy dobrze, a z czym mamy problemy; jakie środki mamy do
dyspozycji; jak sprawdzają się istniejące struktury itd. Chodzi więc o podjęcie rozmowy na
temat jakości naszego życia chrześcijańskiego: od poziomu małych grup, poprzez parafie,
dekanaty, aż po całą archidiecezję.
Po przeprowadzeniu tej swoistej „inwentaryzacji” będzie można przejść do realizacji
kolejnego zadania, które stoi przed synodem: co robić w bliższej i dalszej przyszłości; jak
organizować życie naszych wspólnot parafialnych, aby stawały się coraz bardziej tym, czym
już są, czyli Kościołem – znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą.
Synod powinien nas zatem doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość
i planu wprowadzania jej w życie. Jednak jeszcze istotniejsze od tego, co uda się nam
doradzić naszemu Arcybiskupowi, będzie doświadczenie współodpowiedzialności za
Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie tego, że we wspólnocie Kościoła towarzyszy nam
nieustannie żywa obecność Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do
Ojca.
Synod diecezjalny jest więc najważniejszym ciałem doradczym biskupa. W sensie
ścisłym, w Synodzie biorą udział CZŁONKOWIE SYNODU przewidziani przez prawo
kanoniczne i wskazani przez biskupa. SESJE PLENARNE, w których wezmą udział
członkowie Synodu (będzie to ponad 200 osób: duchownych, konsekrowanych i świeckich),
będą już właściwie ostatnim etapem. Będzie to czas przedstawiania i dyskutowania
projektów uchwał synodalnych, zgłaszania poprawek i głosowań. Uchwały synodalne
zostaną opublikowane w formie księgi i staną się programem duszpasterskim i prawem
diecezjalnym. Zanim jednak dojdzie do tego ostatniego etapu, muszą nastąpić etapy
pośrednie, na których będzie można w różny sposób uczestniczyć w Synodzie, zwłaszcza
poprzez swoje zaangażowanie w prace zespołów synodalnych.
3. Czym będziemy się zajmowali jako zespół synodalny?
Zespoły synodalne są ważnymi ciałami konsultacyjnymi synodu. Przede wszystkim na
podstawie wyników ich prac oraz wiedzy eksperckiej, wspomniane już KOMISJE
SYNODALNE (jest ich 12) – z jednej strony – wypracują diagnozę obecnej sytuacji
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duszpasterskiej w archidiecezji, a z drugiej – zaproponują możliwie najlepsze rozwiązania
kwestii duszpasterskich i innych spraw poruszanych podczas synodu.
Regulamin synodu określa to w następujący sposób:
§ 47. Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są w szczególności:
1° refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także na
podstawie gromadzonych opinii członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami
wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,
2° formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego
w archidiecezji,
3° promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,
4° modlitwa za Kościół partykularny i dzieło Synodu oraz jej animowanie
w parafii.
Komisje synodalne będą więc kierowały do nas ankiety, zapytania, wsłuchają się
w nasze „oddolne” propozycje. Jako zespół parafialny skierujemy nasze refleksje
i spostrzeżenia do zespołów dekanalnych. One wypracują odpowiedź całego dekanatu
i skierują ją do właściwej komisji. Tematyka zagadnień będzie uwzględniała sprawy
diecezjalne, nie ogólnokościelne czy ogólnokrajowe. Synod diecezjalny nie może zajmować
się tematami, które nie leżą w kompetencjach biskupa diecezjalnego i odnoszą się do
Kościoła powszechnego lub do diecezji, w których zarządzają inni biskupi.
Tematykę spraw, którymi się zajmiemy, określają też nazwy poszczególnych 12 komisji:
1. Powołanie świeckich w Kościele
2. Duchowość i posługa kapłana
3. Życie konsekrowane
4. Liturgia – kult Ojca w duchu i prawdzie
5. Katechizacja i ewangelizacja
6. Młodzież przyszłością Kościoła
7. Rodzina Kościołem domowym
8. Świadectwo miłosierdzia
9. Ekumenizm i dialog międzyreligijny
10. Misje odnawiają Kościół
11. Kościół w dialogu z kulturą
12. Odpowiedzialność za dobra materialne
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Komisje synodalne będą kierowały zapytania za pomocą platformy internetowej, tak
też będziemy komunikować się z zespołami dekanalnymi i z samymi komisjami.
W najbliższym czasie sekretarze zespołów synodalnych przejdą specjalne szkolenie w tej
materii z przedstawicielem Sekretariatu Synodu. Na następnych spotkaniach zajmiemy się
już konkretnymi ankietami, które skierują do nas komisje synodalne.
Wolne wnioski
Modlitwa na zakończenie
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