
Drodzy Sekretarze Parafialnych Zespołów Synodalnych! 

Czas pandemii, który ufamy mija, był dla nas wszystkich trudny i wymagający. 
Był jednak także okazją, aby głębiej przyjrzeć się wielu kwestiom życia rodzinnego, 
społecznego i religijnego, które wcześniej wydawały się nam oczywiste a przez to 
czasami pomijane. Serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie, na miarę 
możliwości w sytuacji obostrzeń epidemicznych, które jest wyrazem naszej miłości 
do Boga, Kościoła i przywiązaniem do wartości ewangelicznych. Nasze wspólne 
synodalne pielgrzymowanie wciąż trwa i nadal pragniemy wspólnymi siłami pomóc 
naszemu Biskupowi Tarnowskiemu kształtować wspólnotę Kościoła tarnowskiego 
„na wzór Chrystusa”. Dlatego w nowym zapałem będziemy kontynuować nasze 
synodowanie po wakacjach.  

Pragnę poinformować, że na posiedzeniu Komisji Głównej, które odbyło 
się 21 czerwca br. podjęto decyzję o zmianie formy części formacyjnej spotkań 
Parafialnych Zespołów Synodalnych (spotkania PZS składają się z części formacyjnej 
i konsultacyjnej).  

Od września nie będzie to już rozważanie w oparciu o konspekt synodalny w 
obrębie danego tematu, lecz Adoracja Największego Sakramentu nawiązująca do 
danego tematu. Jeszcze mocniejsze podkreślenie modlitwy w części formacyjnej ma 
przypomnieć, że diecezjalny proces synodalny ukierunkowany jest najpierw na 
słuchanie. Słuchanie Boga, słuchanie Biskupa Diecezjalnego, słuchanie siebie 
nawzajem. Słuchanie Boga na modlitwie, przed Najświętszym Sakramentem, ma 
więc formować nasze serca, abyśmy w sposób zaangażowany pragnęli „w jedności z 
Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski i w świetle 
Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu” (fragment modlitwy w intencji V 
Synodu). W części konsultacyjnej nastąpi tylko mała modyfikacja. Komisje 
Synodalne będą wysyłać fragmenty dokumentów/projektów/programów 
formacyjnych do konsultacji. Wszystkie inne zasady dotyczące synodowania 
pozostają bez zmian.  
1) Po zmianach comiesięczne spotkanie PZS ma wyglądać następująco: 
a) Część formacyjna – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Może to być Adoracja 
Najświętszego Sakramentu po Mszy św., bezpośrednio przed konsultacyjną częścią 
spotkania PZS.  Do każdej Adoracji będą przygotowane materiały do indywidulanej 
medytacji przez każdego Członka PZS. Materiały te będą nawiązywały do aktualnego 
synodalnego tematu miesiąca.  
b) Część konsultacyjna – PZS będą otrzymywać od Komisji Synodalnych fragmenty 
dokumentów/projektów/programów formacyjnych do konsultacji. Zasady 
odsyłania wyników konsultacji nie ulegają zmianie.  
2) Przewodniczący Komisji Synodalnych zostali zobowiązani, aby przygotować 

(max. jedna strona A4) zwięzłą informację zwrotną (feedback) o tym jak przesłane 

konsultacje wpłynęły/wpłyną na pracę danej Komisji. Pierwsze sprawozdanie 

zostanie przesłane już we wrześniu z kwietniowych konsultacji. Ten krótki raport 

będzie zawierał dwa punkty: 



a) zestawienie wyników konsultacji (zestawienie ilościowe, statystyki 

odpowiedzi, podsumowanie, itp. )  

b) jasne określenie co było celem tych konsultacji, jak dana Komisja planuje 

wykorzystać informacje, które wynikły z konsultacji lub jak je już 

wykorzystała.  

3) Pamiętajmy, że modlitwa w intencji Synodu (wersja krótsza) ma mieć miejsce nie 
tylko  
w Niedzielę Synodalną, lecz w każdą niedzielę po Komunii św. Ponawiamy prośbę, 
aby modlitwę w intencji Synodu wyświetlać podczas jej odmawiania, aby w ten 
sposób zaangażować w modlitwę całą wspólnotę zgromadzoną na Mszy św.  
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