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SYNODALNE WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE 

 
WSTĘP  
 
Rozdział I. PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA ŁÓDZKIEGO IDZIE PRZEZ RODZINĘ.  
  MAŁŻEŃSTWO I RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA 

1. Sakrament małżeństwa jako źródła miłości i wierności  
2. Właściwe przygotowanie do małżeństwa (katechumenat małżeński) 
3. Duszpasterstwo młodych małżeństw 
4. Małżeństwa mieszane  
5. Małżeństwa w kryzysie  
6. Związki niesakramentalne  
7. Związki nieformalne   
8. Przekaz wiary w rodzinie 
9. Msze święte dla rodzin 
10. Wspólnoty i ruchy nieodzownym wsparciem rodzin 
11. Rodzina i małżeństwo w trudnych doświadczeniach  
12. Miejsce i rola seniorów w rodzinie 

 

Rozdział II. PARAFIA WSPÓLNOTĄ UCZNIÓW MISJONARZY  

1. Wspólnota parafialna w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła  
a) Kerygmatyczna forma przepowiadania Słowa Bożego 
b) Duszpasterze we wspólnocie parafialnej  
c) Wspólnota księży 
d) Parafia jako wspólnota modlitwy i liturgii 
e) Wspólnota wiernych i księży 
f) Parafia wspólnotą wspólnot 
g) Ekumenizm. Imperatyw ewangeliczny i nasza rzeczywistość 
h) Wizyta duszpasterska narzędziem budowania wspólnoty 

2. Zaangażowani w posługę liturgiczną Kościoła 
a) Diakoni stali 
b) Akolici i nadzwyczajni szafarze Komunii świętej 
c) Lektorzy 
d) Ministranci 
e) Zespoły muzyczne i chóry 

3. Wezwani do służby wspólnocie parafialnej 
a) Katechiści i zespoły duszpasterskie 
b) Rady Parafialne 

4. Parafia odpowiedzią na potrzeby duszpasterskie  
a) Formacja dzieci  
b) Katechezy dla dorosłych i formacja biblijna 
c) Działalność charytatywna 
d) Single  
e) Osoby starsze  
f) Osoby z niepełnosprawnością  
g) Pomoc w wychodzeniu z uzależnień  
h) Przeżywanie cierpienia i śmierci osoby bliskiej   
i) Osoby LGBT+ 

5. Relacje prezbiterów z biskupem i parafii z diecezją  

6. Troska o materialny wymiar funkcjonowania parafii  

 
  



Rozdział III. PASJA, ENERGIA I ENTUZJAZM LUDZI MŁODYCH.     
       MŁODZIEŻ NADZIEJĄ KOŚCIOŁA ŁÓDZKIEGO  

1. Parafia miejscem spotkania młodych z Jezusem  

2. Formacja poprzez piękno i głębię liturgii 

3. Odkrywanie tożsamości i życiowego powołania we wspólnotach i grupach młodzieżowych 

4. Między lekcją religii w szkole a katechezą w parafii 

5. Grupy charytatywne i wolontariat młodych. Odruch serca i szkoła życia  

6. Ewangelizacja przez sport. W dobrych zawodach wystąpiłem.... 

7. Internet jako miejsce spotkania?   

8. Duszpasterstwo akademickie i kolejne propozycje duszpasterskie dla młodych dorosłych 

 

 

ZAKOŃCZENIE (krótki tekst oraz modlitwa zawierzenie) 

 

 Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, Ty mocą Ducha Świętego prowadzisz i  

ożywiasz cały Kościół - Oblubienicę Chrystusa.  

 Błagamy Cię, Jezu - Synu Boga Żywego, uczyń każdą z naszych rodzin miejscem komunii, 

Wieczernikiem modlitwy i autentyczną szkolą Ewangelii, aby Radość Miłości w niej przeżywana 

stała się także radością Kościoła. 

 Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, aby nasze parafie - wspólnoty uczniów misjonarzy 

stały się środowiskami słuchania Słowa, adoracji i celebracji, dialogu, ofiarnej miłości, 

świadectwa i dzielenia się wiarą. Niech Radość Ewangelii dotrze do każdego człowieka i niech 

nikt nie zostanie pozbawiony jej światła. 

 Prosimy Cię, Ojcze Miłosierny, aby młodzież otwierając się na Światło Wiary wzrastała w 

latach, mądrości i łasce u Ciebie i u ludzi oraz odważnie kroczyła za Jezusem i Jego nauką.  

 Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami!  

 Święty Józefie, Patronie naszej Archidiecezji, módl się za nami!  

 Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami!  

 Święty Maksymilianie, Patronie Rodzin, módl się za nami!  

 Wszyscy święci i błogosławieni Archidiecezji Łódzkiej, módlcie się za nami! 

 (Z modlitwy za IV Synod Archidiecezji Łódzkiej) 

 

 


