KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI SYNODALNYCH
W PARAFIACH ARCHIDIECEZJI

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Jesienią minionego roku papież Franciszek zainaugurował w Rzymie XVI
Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego.
Komunia, uczestnictwo, misja”. To wyjątkowe wydarzenie otwarło proces dwuletnich
spotkań, konsultacji, rozmów, modlitwy i słuchania Ducha Świętego, który ma zakończyć
się w październiku 2023 r. w Rzymie. Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby nie był to
wyłącznie czas spotkań wybranego grona ekspertów, ale wspólna droga – „podążanie
razem”, angażujące cały Kościół i wszystkich wiernych, każdego z nas. Zostaliśmy wiec
zaproszeni, aby wziąć udział we wspólnych spotkaniach, słuchaniu siebie nawzajem
i szczerym dialogu na temat spraw ważnych dla Kościoła – zarówno tych trudnych
i bolesnych, jak i dających nadzieję. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał,
że znajdujemy się obecnie w momencie przełomowym dla Kościoła i świata. Liczne
trudności, z którymi się borykamy – zarówno wewnątrz naszej eklezjalnej wspólnoty,
jak i w obliczu dramatów dotykających całą społeczność ludzką – wymagają nowych
duszpasterskich rozwiązań, nowego ewangelizacyjnego i misyjnego zapału, odnowionej
gorliwości i współodczuwania z Kościołem. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas
wniósł w ten proces swoją wrażliwość, przemyślenia, a także obawy, troski i nadzieje.
To wszystko stanowić będzie cenny materiał, pomocny Ojcu Świętemu w rozeznawaniu
dróg, którymi powinien podążać Kościół w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku.
Wszyscy mamy stać się uczestnikami tego procesu. Zostaliśmy więc, drodzy Siostry
i Bracia, poproszeni przez papieża o pomoc.
W jaki sposób możemy na tę prośbę odpowiedzieć? W naszej archidiecezji już od
kilku miesięcy trwają synodalne konsultacje, zarówno osób duchownych, zakonnych, jak
i wiernych świeckich. W ciągu najbliższych tygodni podobne spotkania będą
zorganizowane w parafiach dla osób, które zechcą podzielić się swoim przeżywaniem
Kościoła w atmosferze modlitwy, wzajemnego szacunku, słuchania i życzliwego dialogu.
Zachęcam więc osoby, które chciałyby w nich uczestniczyć, aby w swoich parafiach
zadeklarowały gotowość wejścia na drogę synodalną i zgłaszały się do swoich
duszpasterzy. Duszpasterzy zaś proszę, aby z odwagą zapraszali swoich parafian –

niezależnie od stopnia ich związania z parafią – do wzięcia udziału w procesie
synodalnym.
W każdej parafii takie spotkania – szczególnie w czasie poświątecznym – zostaną
dla was przygotowane i przeprowadzone. Każde z nich zostanie następnie
podsumowane, a wnioski z niego przekazane do połowy maja do zespołu
koordynującego synodalne konsultacje w archidiecezji. Następnie trafią do Instytutu
Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, a potem – w postaci końcowej syntezy –
do Watykanu. W ten sposób wasz głos stanie się częścią wielkiej duchowej refleksji
całego Ludu Bożego, w którym, jak wierzymy, ma moc przejawić się tak cenny zmysł
wiary – przejaw autentycznego działania Ducha Świętego w Kościele.
Mam więc nadzieję, że to, co rodzi się w sercach każdego z nas, będzie ważną
częścią tego wielkiego strumienia łaski. Zapraszając zatem do synodalnej aktywności,
z serca Wam błogosławię, życząc już teraz owocnego czasu wspólnego dialogu
i rozeznawania, a także radosnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
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Zarządzenie:
Komunikat Metropolity Katowickiego należy odczytać wiernym w niedzielę 3 kwietnia
br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich.
Mając na uwadze informacje przekazane w Okólniku Duszpasterskim 9/2022 z dnia
11 marca br. (pkt III.3), przypominam duszpasterzom, szczególnie księżom
proboszczom i administratorom, o potrzebie stworzenia mieszkańcom parafii –
niezależnie od stopnia ich zaangażowania i łączności z Kościołem – okazji do włączenia
się w synodalne konsultacje w ramach odpowiednio przygotowanych i prowadzonych
spotkań. Uwagi i wnioski ze spotkań w parafiach należy przesłać do sekretariatu Synodu
do dnia 15 maja br. na adres: synod@katowicka.pl.
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