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Diecezjalne zebranie presynodalne 

 
Każdy Kościół lokalny kończy etap diecezjalny Diecezjalnym Zebraniem 

Presynodalnym. Spotkanie to jest okazją dla różnych członków diecezji do wspólnej celebracji 

liturgicznej, wspólnej modlitwy, refleksji nad doświadczeniem procesu synodalnego w 

diecezji, wysłuchania informacji zwrotnych, które wypłynęły z synodalnych spotkań 

konsultacyjnych w całej diecezji, dialogu na temat aktualnej rzeczywistości Kościoła lokalnego 

i znaków czasu oraz rozeznania wezwania Ducha Świętego dla diecezji na drodze synodalności. 

Podczas gdy znaczna część procesu konsultacyjnego w fazie diecezjalnej mogła mieć miejsce 

w konkretnych wspólnotach Kościoła lokalnego, takich jak parafie, duszpasterstwa i inne grupy 

kościelne, celem Diecezjalnego Zebrania Presynodalnego jest zgromadzenie 

reprezentatywnego przekroju całej diecezji, włączając w to grupy mniejszościowe i osoby z 

peryferii oraz umożliwienie uczestnikom wspólnej modlitwy, słuchania, refleksji i 

rozeznawania. Po tym spotkaniu, wyniki Diecezjalnego Zebrania Presynodalnego powinny 

zostać włączone jako część syntezy diecezjalnej wraz z informacjami zwrotnymi, które 

pojawiły się podczas synodalnych spotkań konsultacyjnych w całej diecezji. (Więcej informacji 

na temat syntezy diecezjalnej znajduje się w Aneksie D). 

 
ZADANIA 

 
a. Zwieńczenie miesięcy diecezjalnej fazy konsultacji synodalnych z Ludem 

Bożym. 

b. Celebrowanie i refleksja nad wyłaniającymi się rzeczywistościami i 

doświadczeniami diecezjalnej drogi wspólnego podążania po synodalnej 

ścieżce. 

c. Uwypuklenie głównych tematów konsultacji diecezjalnych z wybraną grupą 

przedstawicieli różnych wspólnot diecezji. 

d. Zaangażowanie członków różnych wspólnot (parafii, duszpasterstw, ruchów, 

szkół, duchowieństwa, wspólnot religijnych, osób zmarginalizowanych, 

młodych ludzi, grup kulturowych itp.) w refleksję nad doświadczeniem i 

odpowiedziami procesu konsultacji, w perspektywie syntezy diecezjalnej na 

podstawie informacji zwrotnych otrzymanych z całej diecezji. 

e. Wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi przez mieszkańców diecezji, aby rozeznać 

Jego wolę dla Kościoła lokalnego i drogi, na którą zaprasza Kościół w diecezji 

- w kierunku głębszej komunii, pełniejszego uczestnictwa i bardziej owocnej 

misji. 

f. Wydobycie dobrych praktyk, dróg synodalnych oraz nowego rozmachu i 

żywotności w kierunku bycia bardziej synodalnym Kościołem podążającym 

razem, wzajemnego słuchania i współodpowiedzialności. 
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g. Opracowanie diecezjalnej syntezy, która przekaże to, co było udziałem Ludu 

Bożego podczas procesu konsultacji w diecezji, jako wkład w obecny proces 

synodalny całego Kościoła. 

 
UCZESTNICY 

Członkowie tego spotkania synodalnego zależą od lokalnej sytuacji diecezji. Diecezje 

mogą dostosować te wskazówki do wielkości populacji, odległości geograficznych, dostępnych 

środków, zaplecza kulturowego ludzi itp. W idealnym przypadku w skład członków powinni 

wchodzić: 

 
● Biskup diecezjalny, Biskupi pomocniczy oraz Diecezjalna Osoba Kontaktowa 

(Osoby Kontaktowe)/Zespół 

● Osoby, których głos jest często niewystarczająco słyszalny, np. osoby doświadczające 

ubóstwa, osoby starsze, grupy mniejszościowe, osoby odizolowane, osoby 

niepełnosprawne, migranci, uchodźcy, społeczności tubylcze itp. 

● Liderzy świeccy (mężczyźni, kobiety, młodzież z różnych duszpasterstw i 

organizmów diecezjalnych) 

● Inne osoby świeckie (mężczyźni, kobiety i młodzi ludzie zaproszeni z parafii i 

innych organizacji kościelnych) 

● Duchowieństwo (księża diecezjalni, zakonni, diakoni itd.) 

● Członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego (odzwierciedlających różnorodność charyzmatów) oraz 

kierownictwo instytucji apostolskich i charytatywnych 

● Zainteresowani delegaci ekumeniczni i międzyreligijni (oraz inni, którzy nie są 

katolikami, ale mogą wnieść pomocne perspektywy dla Kościoła) 

● Osoby posiadające specjalistyczne umiejętności potrzebne do przeprowadzenia 

spotkania, w tym moderatorzy i eksperci pastoralni lub teologiczni w dziedzinie 

eklezjologii 

 
PORZĄDEK I FORMA DIECEZJALNEGO ZEBRANIA PRESYNODALNEGO 

Porządek obrad tego spotkania zakłada celebrację dotychczasowego podążania 

synodalnego w diecezji, refleksję nad informacjami zwrotnymi otrzymanymi w procesie 

konsultacji w całej diecezji oraz dążenie do wypracowania syntezy diecezjalnej, która 

reprezentuje owoce słuchania i rozeznawania Ludu Bożego w diecezji. Ta diecezjalna synteza 

będzie wkładem diecezji przesłanym do konferencji episkopatu. 

 
Forma tego spotkania byłaby kształtowana w rozeznaniu z Biskupem i Diecezjalną 

Osobą Kontaktową (Osobami Kontaktowymi)/Zespołem, aby najskuteczniej realizować cele 

wymienione powyżej w kontekście diecezji (zob. stronę internetową Synodu: 

https://www.synod.va/en.html po więcej sugestii i materiałów). Zaleca się bardzo, aby etap 

https://www.synod.va/en.html
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diecezjalny zakończył się celebracją liturgiczną, dziękczynieniem Bogu za to, co zostało 

przeżyte i wezwaniem Ducha Świętego z prośbą o prowadzenie w dalszej drodze. Sposób 

realizacji pozostałych elementów spotkania może być ustalony przez każdą diecezję. 

Diecezjalna osoba (osoby) do kontaktu byłaby odpowiedzialna za zebranie wszystkich 

informacji zwrotnych otrzymanych w procesie konsultacji w całej diecezji. Informacje zwrotne 

mogą być przedstawione uczestnikom podczas spotkania, które zakończy etap diecezjalny. 

 
MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA SPOTKAŃ SYNODALNYCH ONLINE 

LUB HYBRYDOWYCH (E-SYNODALNE SPOTKANIA) 

Może okazać się konieczne lub pomocne zorganizowanie spotkań online lub 

hybrydowych, albo w ramach lokalnych sesji konsultacyjnych, albo podczas diecezjalnej 

celebracji, która wieńczy proces w całej diecezji. Spotkania online lub połączenie spotkań 

osobistych i online może być skuteczną opcją, szczególnie w trakcie pandemii COVID-19. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby zapewnić by te spotkania online lub hybrydowe 

odbywały się w duchu modlitwy, komunii i uważnego słuchania siebie nawzajem oraz Ducha 

Świętego. Pomocnicy lub moderatorzy powinni zadbać o to, aby wszyscy uczestnicy mogli 

wnieść swój wkład i aby ich głos był słyszalny, także ci, którzy nie czują się komfortowo lub 

są mniej zaznajomieni z technologią. 

 
ROLA MŁODYCH W SPOTKANIACH ONLINE LUB HYBRYDOWYCH (E- 

SYNODALNE SPOTKANIA) 

Zachęcamy diecezje do zaangażowania młodych ludzi w planowanie i realizację tych 

spotkań synodalnych online, poszukując kreatywnych sposobów uczynienia ich dostępnymi i 

przyjaznymi dla wszystkich uczestników, mając na uwadze odmienne potrzeby różnych grup 

wiekowych. 

 
Narzędzia takie jak media społecznościowe, platformy wirtualne i technologie 

interaktywne mogą być bardzo użyteczne w docieraniu do większej liczby osób i zbieraniu 

odpowiedzi, które mogą być przekazane diecezjalnej osobie kontaktowej (osobom 

kontaktowym)/zespołowi. Młodzi ludzie mogą odegrać kluczową rolę, wnosząc twórczy i 

skuteczny wkład w te wysiłki. 


