ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Dekret
w sprawie powołania, zadań i funkcjonowania
Komisji Przygotowawczej Synodu Duszpasterskiego
Archidiecezji Łódzkiej

I. Pierwszy etap Synodu zostanie poprzedzony pracami powołanej we wrześniu 2016
roku Komisji Przygotowawczej złożonej z duchownych, osób życia konsekrowanego i laikatu
(zwłaszcza ludzi młodych).
II. Pracą Komisji Przygotowawczej kieruje przewodniczący wspierany przez
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Osoby te mianuje Arcybiskup Metropolita Łódzki.
III.
Komisja Przygotowawcza opracuje „Propositiones”, które będą podstawą obrad
Zespołów Synodalnych różnego szczebla i pomocą do przygotowania „Instrumentum laboris”
Synodu.
IV.
„Propositiones" winny zawierać: teologiczno-biblijne podstawy podejmowanych
problemów; propozycje tego, co Kościół Łódzki ma do powiedzenia ludziom młodym w ramach
omawianych kwestii; zachętę do tego, by młodzi w tych kwestiach przedłożyli to, co chcieliby
powiedzieć Kościołowi Łódzkiemu. Każda Podkomisja - zgodnie z podejmowaną tematyką winna także sformułować pytania o to, jakie konkretne działania powinny być podejmowane na
rzecz ożywienia duszpasterstwa młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej.
V. Teologiczno-biblijne podstawy poszczególnych części „Propositiones" opracuje
specjalny Zespół powołany przez Arcybiskupa. Winien on uwzględnić m.in. przemówienia i
homilie Papieża Franciszka wygłoszone na Jasnej Górze i podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.
VI. „Propositiones" powinny być opracowane najpóźniej do końca listopada br.
Po ich aprobowaniu przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego zostaną przesłane do Zespołów
Synodalnych różnego szczebla.
VII. W ramach Komisji Przygotowawczej będzie działać 8 Podkomisji. Zadaniem
każdej z nich będzie opracowanie oddzielnych bloków tematycznych opatrzonych
następującymi tytułami:
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1. „Bez wiary nie można podobać się Bogu" Hbr 1 1 , 6 - (czy moja wiara może
podobać się Bogu? kim jest dla mnie Bóg? czym jest dla mnie wiara? w co wierzę? wierzę, ale...
wśród ... licznych pytań, jakie przed Wami stają ... zasadnicze pytanie dotyczy tego, "kto": do
"kogo" się udać, za "kim"pójść, "komu" zawierzyć swoje życie /Jan Paweł II, Tor Vergata 2000/
- kto jest moim autorytetem? mój stosunek do nauczania Kościoła; współczesne zagrożenia
wiary; życie tak, jakby Boga nie było; ruchy i stowarzyszenia katolickie szansą we wzrastaniu w
wierze).
2. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" Mk 1 , 1 5 - (sakrament pokuty; co to
znaczy być człowiekiem sumienia? grzech mój jest zawsze przede mną Ps 150; praktyki
pokutne; rekolekcje wielkopostne).
3. „ Znać Chrystusa” 1 Kor 2, 2 (Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez
Chrystusa', katecheza to zbiorowy obowiązek całego Kościoła - Jan Paweł II, Łódź 1987;
wszyscy... są wezwani do „autoewangelizacji ” ... poprzez ciągłe zgłębianie prawd wiary i życie
w miłości Boga i bliźniego - Jan Paweł II, Łódź 1987; autokatecheza; poznawać Chrystusa
przez studia teologiczne, prasę i inne media katolickie).
4. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” Jan Paweł II,
Jasna Góra 1989 - (troska o harmonijny rozwój człowieczeństwa; powołanie do świętości;
porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i bronić (por. Jan Paweł II, Westerplatte
1987); zniewolenia - ku wolności wyswobodził nas Chrystus Ga 5, 1; wartość czystości;
wychowanie do właściwego korzystania z mediów; dobrą jest rzeczą mierzyć wysoko, nie
zadowalając się miernością - Jan Paweł II, List na Rok Eucharystii; prawdziwie wielki jest ten
człowiek, który chce się czegoś nauczyć - Jan Paweł II, Łowicz 1999; jakim jestem patriotą;
właściwe rozumienie tolerancji).
5. „Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie” Jk 2, 17 - ( Człowiek potrzebuje
Eucharystii, aby mógł żyć na wieki - Jan Paweł II, Łódź 1987; niedzielna Eucharystia;
świętowanie dnia Pańskiego; moja modlitwa; moja wyobraźnia miłosierdzia; troska o młodzież
żyjącą w różnych zagrożeniach; mój stosunek do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych;
zaangażowanie w życie parafii — przynależność do grup, zespołów parafialnych oraz do
stowarzyszeń katolickich; wolontariat; szkolne koła Caritas; mój wolny czas).
6. „Mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad” - por. Obrzęd
Bierzmowania (sakrament bierzmowania - należyte przygotowanie i owocne przeżywanie tego
sakramentu; dojrzałość chrześcijańska; abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was
1 P 3,15).
7.
„Oto jestem, poślij mnie” Iz 6, 8 - (myśląc o przyszłości: miłość i
odpowiedzialność; rozeznawanie powołania do życia duchownego, zakonnego, misyjnego i
małżeńskiego; powołanie do rodzicielstwa; powołanie do macierzyństwa i ojcostwa; szacunek
dla geniuszu kobiety; przezwyciężanie trudności w rozeznawaniu i wierności powołaniu).

8.
„Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata” Dz 1, 8 - (świadczenie o
Chrystusie w różnych sytuacjach życia: moje miejsce w Kościele; zaangażowanie w życie
społeczne i polityczne; przynależność do organizacji społecznych itp.; uczestnictwo w kulturze;
moja troska o zbawienie innych - ewangelizowanie rówieśników; czy moje postępowanie nie
jest antyświadectwem).
VIII. Na czele Podkomisji stać będzie przewodniczący mianowany przez
Arcybiskupa. Wspomagać go będzie wiceprzewodniczący wybrany przez przewodniczącego.
IX. Skład osobowy każdej Podkomisji ustala Arcybiskup. Członkami Podkomisji
mogą być także osoby zaproponowane przez przewodniczących.
X. Na pierwszym posiedzeniu Podkomisji jej członkowie wybiorą sekretarza. Jego
obowiązkiem będzie m.in. powiadamianie członków o terminie i programie zebrań Podkomisji,
sporządzanie na piśmie szczegółowego protokołu tegoż zebrania oraz przesyłanie go do
Sekretarza Komisji Przygotowawczej.
XI.
We właściwym rozeznaniu różnych aspektów aktualnej
sytuacji
religijno-społecznej młodzieży dokonywanym w ramach prac Podkomisji i Zespołów
Synodalnych z pewnością mogą być pomocne odpowiednio przygotowane badania
przeprowadzone na terenie Archidiecezji przez kompetentne osoby.
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