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REGULAMIN ZEBRAŃ 
PARAFIALNEGO ZESPOŁU, INNYCH ZESPOŁÓW I KÓŁ 

SYNODALNYCH 
 

 
 
 

1. Zebrania parafialnych zespołów, innych zespołów i szkolnych 
kół synodalnych (dalej nazywanych Zespołami i Kołami) zwołuje i kieruje 
obradami ich przewodniczący (opiekun). 

2.  Przewodniczącym parafialnego zespołu synodalnego jest 
proboszcz; innych zespołów – asystent kościelny lub ksiądz sprawujący 
opiekę duszpasterską nad grupą wiernych należących do danego ruchu 
lub stowarzyszenia kościelnego, albo też osoba przez nich wskazana 
(przewodniczącym zespołu synodalnego kleryków jest przełożony wy-
znaczony przez rektora); opiekunem szkolnego koła – osoba wskazana 
przez proboszcza parafii, na terenie której znajduje się dana szkoła (np. 
katecheta). 

3. Na pierwszym zebraniu Zespołu (Koła) winni złożyć wyzna-
nie wiary ci członkowie, którzy tego jeszcze nie uczynili. 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu (Koła) należy wybrać se-
kretarza, którego obowiązkiem będzie sporządzanie protokołu zebrań 
oraz niezwłoczne przekazywanie drogą elektroniczną jego kopii Sekreta-
rzowi Synodu (e-mail: synod@archidiecezja.lodz.pl). 

5. Zebrania Zespołu (Koła) powinny odbywać się przynajmniej 
dwa razy w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez przewodni-
czącego (opiekuna). 

6. Przewodniczący (opiekun) powinien odpowiednio wcześniej 
poinformować wszystkich członków Zespołu (Koła) o tematyce zebrania 
i przekazać im materiały do dyskusji. Materiały te należy pobrać z inter-
netowej strony Synodu Archidiecezji łódzkiej (odpowiednia zakładka, ad-
res strony internetowej: www.synodlodz.pl). 

7. Zebranie Zespołu (Koła) odbywać się będzie według następu-
jącego porządku:  

a) wspólna modlitwa (np. jedna z części Liturgii Godzin, Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego, jedna dziesiątka Różańca świętego) – od-
mawiana przez przewodniczącego (opiekuna) lub osobę przez niego wy-
znaczoną, 

b) podpisanie listy obecności, 
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c) odczytanie protokołu poprzedniego zebrania, 
d) lektura stosownego tekstu Pisma Świętego, 
e) wprowadzenie do dyskusji – dokonane przez przewodniczą-

cego (opiekuna) lub osobę przez niego wyznaczoną, 
f) dyskusja, 
g) podsumowanie dyskusji – dokonane przez przewodniczącego 

(opiekuna), 
h) na zakończenie zebrania modlitwa w intencji Synodu wspól-

nie odmawiana przez jego uczestników. 
8. Członkowie Zespołu (Koła) wyrażają swoją opinię na tematy 

zawarte w „Propositiones”, udzielając odpowiedzi na zawarte w nich py-
tania.  

9. Ponieważ w niektórych tematach podano większą liczbę py-
tań do dyskusji, dlatego przewodniczący (opiekun) Zespołu (Koła) może 
wybrać te, które uzna za najwłaściwsze.  

10. Zespoły (Koła) mogą podejmować także inne zagadnienia nie 
uwzględnione w „Propositiones”, jeśli ściśle wiążą się z hasłem obecnego 
etapu Synodu.  

11. Tematykę zebrań szkolnych Kół - odpowiednio dostosowaną 
do wieku ich członków – wspólnie ustala proboszcz i opiekun w oparciu 
o „Propositiones”. 

12. Prace Zespołów (Kół) winny zakończyć się najpóźniej dnia 30 
czerwca br. 

 
 

 


