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Dekret
w sprawie powołania oraz funkcjonowania 

Zespołów i Kół Synodalnych

W związku z przygotowaniem I etapu Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji 
Łódzkiej, który odbędzie się pod hasłem Młodzież nadzieją Kościoła Łódzkiego zarządzam, 
co następuje:

I. W każdej parafii należy powołać Zespół Synodalny. Za jego powstanie odpowiedzialny 
jest miejscowy proboszcz. On dokonuje wyboru jego członków, stoi na jego czele i koordynuje 
pracami.

II. Jeśli dla poważnych racji uznanych przez Arcybiskupa niemożliwe jest powstanie 
parafialnego Zespołu Synodalnego, wówczas należy powołać międzyparafialne, dekanalne lub 
regionalne Zespoły Synodalne. Odpowiednie wnioski w tej sprawie winni przedłożyć Arcybi
skupowi zainteresowani proboszczowie lub dziekani. Po pozytywnym ich rozpatrzeniu 
Arcybiskup wskaże osobę odpowiedzialną za powołanie i działanie takiego Zespołu.

III. Międzyparafialne Zespoły Synodalne mogą być powoływane z osób należących do 
kilku sąsiadujących ze sobą parafii. Dekanalne Zespoły Synodalne mogą być ustanawiane z 
przedstawicieli wszystkich lub większości parafii danego dekanatu. Natomiast regionalne 
Zespoły Synodalne mogą składać się z przedstawicieli parafii kilku sąsiadujących ze sobą 
dekanatów.

IV. Proboszcz i inne osoby odpowiedzialne za powołanie Zespołów Synodalnych przy 
ustalaniu ich składu personalnego powinni zadbać o to, by ludzie młodzi byli w nich licznie 
reprezentowani.

V. Członkiem parafialnego Zespołu Synodalnego „z urzędu" jest proboszcz oraz 
wikariusze (jeśli są w danej parafii). W skład Zespołu można powołać katechetów pracujących 
w szkołach znajdujących się na terenie parafii oraz inne osoby zajmujące się wychowaniem 
młodzieży (np. nauczyciele).
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VI. Tylko ci wierni świeccy mogą być członkami Zespołu Synodalnego, którzy łącznie 
spełniają następujące warunki:

1. ukończyli 18 rok życia a nie ukończyli 35 lat,
2. prowadzą życie zgodne z wiarą,
3. w pełni akceptują nauczanie Kościoła w sprawach wiary i moralności,
4. odznaczają się zdolnością do dialogu i pracy zespołowej,
5. są wolni od jakiejkolwiek kary kościelnej.

VII. Po powołaniu Zespołu Synodalnego jego skład powinien być na piśmie przedstawiony 
Arcybiskupowi do zatwierdzenia. Wniosek w tej sprawie winien zawierać podstawowe dane 
personalne członków oraz ich ogólną charakterystykę. Wniosek ten przedkłada proboszcz lub 
osoba wskazana przez Arcybiskupa do ustanowienia Zespołu Synodalnego.

VIII. Świeccy członkowie Zespołu Synodalnego winny przed przewodniczącym złożyć 
osobiste wyznanie wiary według formuły zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską. Zaleca się, 
aby to ślubowanie zostało złożone na niedzielnej mszy św. z licznym udziałem wiernych. Z 
ważnych powodów ślubowanie może być złożone w innym czasie. Tekst wyznania wiary 
podpisany przez składającego i przewodniczącego należy przekazać Sekretarzowi Komisji 
Przygotowawczej.

IX. W parafiach i w szkołach mogą działać Koła Synodalne dla młodzieży poniżej 18 roku 
życia. Działalnością tych Kół będzie kierować osoba (opiekun) wybrana przez proboszcza. 
Tematyka zebrań Kół Synodalnych -  odpowiednio dostosowana do wieku ich członków — 
zostanie uzgodniona wspólnie przez proboszcza i opiekuna w oparciu o „Propositiones”.

X. Każdy Zespół i Koło Synodalne winno wybrać spośród swoich członków sekretarza, 
którego obowiązkiem będzie m.in. sporządzenie protokołu zebrań oraz niezwłoczne 
przekazanie jego kopii Sekretarzowi Komisji Przygotowawczej.

XI. Zespoły i Koła Synodalne powinny być powołane najpóźniej do końca listopada br.

XII. Posiedzenia Zespołów Synodalnych powinny odbywać się przynajmniej raz w 
miesiącu w terminie wskazanym przez przewodniczącego.

XIII. Członkowie Zespołów Synodalnych na posiedzeniach wyrażają swoją opinię na 
tematy zawarte w „Propositiones”, formułują wspólną odpowiedź na zawarte w nich pytania 
oraz wypracowują swoje stanowisko odnośnie do tego, co w omawianych kwestiach chcieliby 
powiedzieć Kościołowi Łódzkiemu.

XIV. Zespoły Synodalne mogą podejmować także inne zagadnienia nie uwzględnione w 
„Propositiones”, jeśli ściśle wiążą się z hasłem obecnego etapu Synodu.



XV. Zebranie Zespołu i Koła Synodalnego odbywać się będzie według następującego 
porządku:

1. wspólna modlitwa (np. jedna z części Liturgii Godzin, koronka do Miłosierdzia 
Bożego, jedna dziesiątka Różańca świętego) -  odmawiana przez przewodniczącego 
lub osobę przez niego wyznaczoną,

2. podpisanie listy obecności,
3. odczytanie protokołu poprzedniego zebrania,
4. lektura stosownego tekstu Pisma świętego,
5. wprowadzenie do dyskusji -  dokonane przez przewodniczącego lub osobę przez 

niego wyznaczoną,
6. dyskusja,
7. podsumowanie dyskusji -  dokonane przez przewodniczącego,
8. modlitwa na zakończenie zebrania -  odmawiana przez przewodniczącego lub osobę 

przez niego wyznaczoną.
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