
Informacja dla Parafialnych Zespołów Synodalnych 

o nowej formie II części spotkań PZS 

 

Kończymy powoli pierwszy rok Synodu, który już na obecnym etapie ukazuje słuszność 

synodalnej drogi. Pogłębiona refleksja nad stanem duszpasterstwa diecezji tarnowskiej, wspólnie 

podjęte inicjatywy i wiele innych owoców synodalnego wysiłku, pozwala z nadzieją spojrzeć na 

dalszy okres trwania Synodu. Wszystkie  Komisje Synodalne (obecnie jest ich 13) pracują nad 

właściwymi sobie obszarami duszpasterstwa. Wnioski z prac Parafialnych Zespołów Synodalnych 

były niezwykle istotne dla prac poszczególnych Komisji Synodu. Serdecznie za nie dziękujemy.  

Prace Synodu osadzone są w perspektywie trzech zasadniczych zagadnień, które 

dynamizują refleksję synodalną. Wyznaczają one trzy obszary, które mają przeniknąć całą diecezję 

i ukierunkować dany rok Synodu. W pierwszym roku rozważaliśmy tajemnicę małżeństwa  

i rodziny w drugim roku zastanowimy się nad wspólnotą parafialną, aby w  roku trzecim zakończyć 

tematem ewangelizacji. Postęp prac Synodu naturalnie pociąga za sobą zmianę formy II 

części spotkań Parafialnych Zespołów Synodalnych. Wchodzimy w okres konsultowania 

przez PZS projektów, które powstają w danych Komisjach: 

1. Zmianie ulegnie tylko II część spotkania PZS (I część nie ulega zmianie).  

2. Komisje Synodalne pracują aktualnie nad projektami dokumentów. Dlatego w II części 

spotkań PZS zasadniczo nie będzie już pytań, lecz fragmenty (zapisy) wybranego dokumentu nad 

którym pracuje dana Komisja.  II część spotkania będzie więc miała charakter konsultacyjny.  

3. Należy do danego fragmentu dokumentu przedstawić swoje uwagi, komentarze, 

propozycje zmian brzmienia konkretnego zapisu. Komentując ten zapis warto szczególną uwagę 

zwrócić na fakt, czy dany jest on realny do wprowadzenia w życie parafii, czy też może z pewnych 

przyczyn jest niemożliwy do wprowadzenia. 

4. Zachowany jest istotny punkt „Wolne wnioski”, który ukazuje synodalną otwartość. 

Można w nim zapisać spostrzeżenia, które zdaniem PZS są na tyle ważne, że chciałby się podzielić 

nimi z całą wspólnotą synodalną.  

6. Wypełnione tabelki, w podobny sposób jak w ubiegłym roku przesyłamy drogą 

elektroniczną (Word) relatorowi do 7 dnia kolejnego miesiąca. Relator do 15 dnia przesyła do 

sekretariatu Synodu zbiorczy plik z wnioskami z całego dekanatu. 

7. Wszystkie inne zasadny funkcjonowania i pracy PZS nie ulegają zmianie. 
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