
ABC V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Struktura i funkcjonowanie 



Metodologia prac V Synodu

1. Jak jest? (Kryterium socjologiczne)

2. Jak powinno być? (Kryterium teologiczne) 

3. Co robić, aby było jak powinno być? (Kryterium praktyczne) 



Komentarz

Metodologia V Synodu jest narzędziem, które ułatwia rozpatrywanie
wszelkich kwestii synodalnych. Obecna jest na wszystkich poziomach prac
Synodu: od spotkań Parafialnych Zespołów Synodalnych do prac Komisji
Głównej V SDT.

Metodologia pozwala nam właściwie prowadzić ścieżkę rozumowania.
Najpierw bowiem musimy dokonać diagnozy sytuacji, zastanowić się nad
faktami. Następnie musimy ukazać stanowisko Kościoła, zebrać wskazówki,
aby znaleźć właściwe rozwiązanie. Na końcu zastanawiamy się (podając
konkretne rozwiązania) jakie podjąć działania, aby naprawić to, co okazało
się, że źle funkcjonuje lub wzmocnić to, co jest dobre i działa właściwie.
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Komentarz

Członkowie Synodu nazywani są potocznie „Ojcami Synodalnymi”.
Biorą oni udział w Sesjach Plenarnych. Na V Synodzie jest to ponad
czterysta osób. Członkowie Synodu, którzy zostali powołani dodatkowo do
Komisji Synodalnych (np. do Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, Małżeństw
i Rodzin, itd.), biorą udział w cyklicznych spotkaniach danej Komisji (co dwa
miesiące).

Na V Synod zostało powołanych 12 Komisji Synodalnych: Komisja
ds. Kultu Bożego i Życia Sakramentalnego, Komisja ds. Duchowieństwa,
Komisja Małżeństw i Rodzin, Komisja ds. Dzieci i Młodzieży, Komisja ds.
Ewangelizacji, Komisja ds. Dziedzictwa Diecezji Tarnowskiej, Komisja ds.
Administracji Kościelnej, Komisja ds. Życia Konsekrowanego, Komisja ds.
Posługi Charytatywnej Kościoła, Komisja ds. Mediów, Komisja Prawna
i Komisja Teologiczna
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Komentarz

Wszyscy diecezjalne są zaproszeni, aby podążać synodalną drogą.
Parafialne Zespoły Synodalane (PZS) reprezentują wspólnotę parafialną.
Dlatego są one „uszami” i „ustami” parafii. Przemawiają, dyskutują i biorą
udział w synodowaniu w imieniu całej tej wspólnoty. Przynoszą na spotkania
wszystkie radości i smutki środowiska w którym żyją. Przemawiają więc nie
tylko w swoim imieniu. Formując się na comiesięcznych spotkaniach, stają się
zaczynem kształtowania „Kościoła na wzór Chrystusa”.

PZS spotykają się co miesiąc. Jeżeli w danej parafii jest więcej
Parafialnych Zespołów Synodalnych to każdy z nich także spotyka się co
miesiąc.



Spotkania PZS

I Część: Formacyjna (Cykl tematów formacyjnych) 

II Część: Dyskusyjna (Odpowiedź na pytania sformułowane przez Komisję Główną 
Synodu. Pytania pojawiają się w trakcie prac Synodu)



Komentarz

Każde spotkanie ma dwie zasadnicze części. Tematy konspektów na
pierwszą część są skorelowane z trzyletnim blokiem tematycznym Synodu.
Dlatego w pierwszym roku podejmowane są tematy o życiu małżeńskim
i rodzinnym, ponieważ pierwszy rok Synodu poświęcony jest rodzinie.
Każdego miesiąca jest inny temat. Jest on obecny także w artykule „Gościa
Niedzielnego”- dodatek tarnowski (w pierwszą niedzielę miesiąca) oraz
w homilii podczas niedzieli synodalnej (ostatnia niedziela miesiąca).

W drugiej części podawane są odpowiedzi na pytania, które na bieżąco
formułuje Komisja Główna Synodu. Nie zawsze będą one zgadzały się
z tematyką I części spotkania. Komisja Główna może bowiem zadać pytania,
których odpowiedzi będą służyły pracom danej Komisji przygotowującej
jakiś aktualny projekt synodalny.



Komentarz

Protokół ze spotkania PZS

Podpisany (przez co najmniej Przewodniczącego PZS oraz sekretarza
PZS-protokolanta) należy skserować. Można dołączyć listę obecności
podpisaną przez wszystkich uczestników danego spotkania. Oryginał należy
zachować w archiwum PZS i dołączyć do niego tabelkę z odpowiedziami z II
części spotkania.

Ksero protokołu (bez tabelki w wersji papierowej) należy przesłać
relatorowi. (Relator w wersji elektronicznej gromadzi wszystkie tabelki ze
wszystkich parafii). Relator gromadzi wszystkie protokoły w „Archiwum
relatora Synodu”. W odpowiednim czasie zostanie poproszony przez
Sekretariat Synodu o przekazanie kompletu dokumentów do archiwizacji
prac Synodu.
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Komentarz
W drugiej części spotkania odpowiadając na zadania pytania chcemy 

podać jak dany problem powinien być rozwiązany przez:

1. Instytucje kurialne

2. Parafię/duszpasterzy

3. Parafię/wiernych świeckich

4. Poprzez rodziny (wewnątrz rodzin) 

Tabelkę w wersji elektronicznej należy po spotkaniu dostarczyć
relatorowi do 7 dnia kolejnego miesiąca. Relator zredagowaną tabelkę ma
obowiązek przesłać do Sekretaraiatu Synodu tydzień później (czyli do 15
dnia miesiąca). Tabelkę w wersji papierowej każdy PZS dołącza do
oryginału protokołu, który przechowuje w archiwum PZS w swojej parafii.





MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła

owocnie przeżyli synod diecezjalny.

Pragniemy
w jedności z Kościołem powszechnym,

odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski
i w świetle Ewangelii

właściwie odczytać znaki czasu.

Maryjo, Matko Kościoła
i Patronko Diecezji Tarnowskiej,

prowadź nas i wspieraj
w synodalnej pielgrzymce wiary!

Wszyscy święci i błogosławieni
diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!

Warto tę modlitwę wyświetlać 

na ekranach w kościołach, 

aby ją wspólnie odmawiać



Pełne informacje można znaleźć na stronie:

synodtarnow.pl

Oprac. Ks. dr Piotr Cebula,

Sekretarz Genarelany V SDT,

Przewodniczący Komisji Małżeństw i Rodzin V SDT


