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ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

REGULAMIN PRAC
IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin prac IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej uwzględnia normy wynikające zarówno z
prawa powszechnego, jak i z prawa partykularnego stanowionego przez Arcybiskupa Łódzkiego.
2. IV Synod – zwołany przede wszystkim z okazji stulecia istnienia Kościoła Łódzkiego – ma
charakter duszpasterski.
3. Zgodnie z postanowieniem Arcybiskupa Synod ma wypracować wskazania, które – po jego
zakończeniu – winny być realizowane odnośnie do duszpasterstwa młodzieży, rodziny i parafii
Archidiecezji Łódzkiej.
4. IV Synod odbywać się będzie w trzech etapach. Temat pierwszego etapu jest następujący:
„Młodzież przyszłością Kościoła Łódzkiego”; drugiego – „Przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez
rodzinę”; natomiast trzeciego: „Parafia wspólnotą uczniów-misjonarzy”. Tematy te będą podejmowane
przede wszystkim z uwzględnieniem nauczania Papieża Franciszka zawartym w jego encyklice „Lumen
fidei” (29.VI.2013) oraz adhortacjach: „Amoris laetitia” (19.III.2016) i „Evangelii gaudium”
(24.XI.2013). Z tej racji każdy wezwany na Synod winien uprzednio zapoznać się z tymi dokumentami.
5. Każdego roku – w miesiącach od września do grudnia – odbywać się będą cztery plenarne
sesje zwyczajne Synodu. Poprzedzać je będzie plenarna sesja nadzwyczajna zwoływana w styczniu lub
lutym, poświęcona dyskusji nad „Propositiones” opracowanymi przez podkomisje i zespoły studyjne.
6. Przedmiotem obrad plenarnych sesji zwyczajnych będzie „Instrumentum laboris” opracowane
przez podkomisje przygotowawcze na podstawie prac zespołów i kół synodalnych.
II.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

7. Sesje plenarne Synodu zwołuje Arcybiskup Łódzki. W dekrecie zwołującym sesje synodalne
Arcybiskup określa ich datę, miejsce i porządek.
8. Arcybiskup osobiście przewodniczy sesjom synodalnym. Jednakże – zgodnie z kanonem 462
§ 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego – na poszczególne sesje może delegować do tego zadania wikariusza
generalnego.
9. W plenarnych sesjach nadzwyczajnych biorą udział wszyscy wezwani na Synod zgodnie z
kanonem 463 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a także członkowie podkomisji przygotowujących
„Propositiones”, zespołów studyjnych oraz wybrani przedstawiciele parafialnych i szkolnych kół
synodalnych.
10. Na pierwszej plenarnej sesji zwyczajnej Synodu wszyscy wezwani winni – zgodnie z
kanonem 833 nr 1 – złożyć przed Arcybiskupem wyznanie wiary według formuły zatwierdzonej przez
Stolicę Apostolską.
11. Osoby wezwane na Synod zgodnie z kanonem 463 Kodeksu Prawa Kanonicznego, są
zobowiązane do udziału w sesjach plenarnych.
12. Zgodnie z kanonem 464 Kodeksu Prawa Kanonicznego „członek Synodu, jeśli byłby
powstrzymywany od udziału prawnie uzasadnioną przeszkodą, nie może wysłać pełnomocnika, który by
w jego imieniu w nim uczestniczył. Powinien jednak powiadomić biskupa diecezjalnego o tej
przeszkodzie”.
13. W przypadku gdy prezbiter – wybrany jako przedstawiciel danego dekanatu na członka
Synodu – byłby powstrzymywany od udziału prawnie uzasadnioną przeszkodą, wówczas – zgodnie z
kanonem 463 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego – w sesji plenarnej uczestniczy prezbiter wybrany w
danym dekanacie jako zastępca.

14. Powiadomienie biskupa diecezjalnego, o którym mowa w nr 13 Regulaminu, można
dokonać m.in. za pośrednictwem wiadomości wysłanej na następujący adres poczty elektronicznej:
synod@archidiecezja.lodz.pl.
15. Jeśli to możliwe, prezbiter, o którym mowa w nr 12 Regulaminu, winien powiadomić
Arcybiskupa o przeszkodzie uniemożliwiającej mu udział w sesji plenarnej kilka dni przed jej
rozpoczęciem, tak aby można było wezwać na sesję prezbitera zastępcę.
16. Wszyscy członkowie plenarnej sesji zwyczajnej Synodu powinni podpisać listę obecności.
17. Przynajmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem plenarnych sesji zwyczajnych Synodu – na
stronie internetowej Archidiecezji – będą publikowane poszczególne części „Instrumentum laboris”.
Zawierać będą one m.in. wskazania duszpasterskie wynikające z prac zespołów i kół synodalnych.
Wszyscy zobowiązani do udziału w tych sesjach winni się z nim zapoznać.
18. Przed rozpoczęciem dyskusji, przewodniczący podkomisji dokonuje krótkiej prezentacji
opracowanej przez nią części „Instrumentum laboris”, ze szczególnym podkreśleniem wskazań
duszpasterskich wynikających z prac zespołów i kół synodalnych.
19. Zgodnie z kanonem 465 Kodeksu Prawa Kanonicznego, każdy członek Synodu ma prawo
udziału w swobodnej dyskusji nad poszczególnymi częściami „Instrumentum laboris”.
20. Dla sprawnego przebiegu dyskusji jest wskazane, aby członek Synodu, który chciałby swoją
opinię przedstawić ustnie w trakcie plenarnej sesji zwyczajnej, powiadomił o tym Sekretarza Synodu,
przesyłając najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem obrad wiadomość w tej sprawie na adres:
synod@archidiecezja.lodz.pl.
21. Wystąpienia członków Synodu w trakcie plenarnej sesji zwyczajnej – w zależności od
liczby osób, które chciałyby ustnie wyrazić swą opinię – winny trwać od 5 do 10 minut.
22. Arcybiskup – jeśli osobiście przewodniczy sesji synodalnej – lub jego delegat może
zezwolić, aby członek Synodu – niezależnie od postanowienia nr 21 Regulaminu, mógł zabrać głos w
czasie nie przekraczającym 5 minut.
23. Na ostatniej plenarnej sesji zwyczajnej Synodu odbędzie się tajne głosowanie nad
dokumentem końcowym uwzględniającym m.in. wskazania duszpasterskie wynikające z prac
synodalnych.
24. Przed zarządzeniem głosowania przewodniczący powołuje skrutatorów, których
obowiązkiem będzie zebranie i policzenie głosów.
25. Przebieg sesji plenarnych protokołuje Sekretarz Synodu. Winien on – najpóźniej w ciągu
siedmiu dni po zakończeniu sesji – przedstawić przewodniczącemu sporządzony przez siebie protokół.
26. Członkowie Synodu mogą swoje uwagi co do treści poszczególnych części „Instrumentum
laboris” przedstawić w formie pisemnej, przesyłając je – również po zakończeniu obrad synodalnych –
na adres: synod@archidiecezja.lodz.pl.
27. Inne wnioski (propozycje) zgłaszane podczas sesji synodalnych rozpatruje Arcybiskup lub
jego delegat. Mogą oni postanowić, aby te wnioski (propozycje) były przyjmowane w głosowaniu
jawnym zwykłą większością.
III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Kanon 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że „jedynym ustawodawcą na synodzie
diecezjalnym jest biskup diecezjalny, inni członkowie Synodu posiadają tylko głos doradczy”. Do niego
zatem należy określenie i zatwierdzenie wskazań duszpasterskich obowiązujących w Archidiecezji po
zakończeniu prac synodalnych.
29. Postanowienia IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej zostaną promulgowane w dniu 10 grudnia
2020 roku, w setną rocznicę erygowania łódzkiej diecezji.
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