Zespół Presynodalny II Synodu Archidiecezji Katowickiej
Kwestionariusz proponowanych tematów do prac etapu przygotowawczego Synodu
W kolumnie „ważność” należy wyrazić opinię o wadze danego tematu w skali 0-10;
W kolumnie „powiązanie” można wskazać, z którymi innymi tematami należałoby powiązać dany
temat w ramach wspólnej komisji (należy wpisać odpowiednie numery tematów)
W kolumnie „zasięg” można wyrazić opinię, czy dyskusja nad tematem powinna być ogólnodiecezjalna (zespoły parafialne), czy też raczej ograniczona do wyspecjalizowanych zespołów („O” –
ogólnodiecezjalna, „S” – zespoły specjalistyczne)
Uwaga! Własne propozycje tematów nanosimy w tabeli poniżej.
Ciała kolegialne (rady itd.) wypełniają wspólnie jedną ankietę.

nr

temat

tematy związane z Kościołem jako wspólnotą Ludu Bożego (tożsamość)
1. świeccy w Kościele (formacja, zaangażowanie apostolskie w życiu
parafii, napotykane trudności i zagrożenia itd.)
2. duchowni (kwestie formacji, moralności, dyscypliny, utrzymania,
zdrowia fizycznego i psychicznego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych.)
3. duchowni na emeryturze
4. zgromadzenia zakonne (żeńskie i męskie) w archidiecezji, Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego
(duszpasterstwo powołaniowe, formacja, integracja w duszpasterstwo diecezji, współpraca osób konsekrowanych w parafii, w
szkole itd.)
5. ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty modlitewne i organizacje kościelne (formacja, integracja w duszpasterstwo itd.)
6. sytuacja parafii jako całości (kwestie wymagające rozwiązań na
szczeblu diecezjalnym, problem finansowania, zarządzania itd.)
7. Caritas (kierunki działalności, integracja z działalnością charytatywną parafii)
8. Kuria diecezjalna (kształt, organizacja, styl współpracy z diecezją,
funkcje itd.)
9. formacja do prezbiteratu (WŚSD, jakość formacji, obserwowane
problemy, realizacja okresu propedeutycznego)
10. Wydział Teologiczny UŚ (integracja w życie i duszpasterstwo diecezji, stworzenie rad np. etycznej, ds. życia społecznego i politycznego, centrum spotkań i kultury chrześcijańskiej – w budynku
WTL)
11. szkolnictwo katolickie
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ważność
(0-10)

powiązanie

zasięg

12. zarządzanie zasobami ludzkimi (kler, świeccy pracownicy kościelni, wolontariat)
13. zarządzanie mieniem kościelnym (poziom parafii i diecezji)
14. stan prawa diecezjalnego (kompleksowy przegląd regulacji)
tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja)
wymiar ad intra
15. głoszenie Słowa Bożego (w ścisłym sensie – posługa związana ze
święceniami)
16. problemy doktrynalne napotykane w duszpasterstwie
17. nowa ewangelizacja (formacja ewangelizatorów – SNE, formy,
środki, koordynacja)
18. ewangelizacja osób „luźno” związanych z parafią, niepraktykujących, a spotykanych np. przy okazji organizacji pogrzebów, ślubów etc.
19. duszpasterstwo parafialne (wizja, akcenty, środki, współpraca)
20. katechizacja (katecheza szkolna, rekolekcje, formacja katechetów, najczęstsze zgłaszane trudności, rola Wydziału Katechetycznego: inicjująco – nadzorująca)
21. katecheza parafialna (przygotowanie do sakramentów, katecheza
inicjacyjna, systematyczna, dla dorosłych itd.)
22. duszpasterstwo dorosłych (parafia – diecezja)
23. duszpasterstwo rodzin (także problemy związków niesakramentalnych) (parafia – diecezja)
24. duszpasterstwo młodzieży (parafia – diecezja)
25. duszpasterstwo akademickie (parafia – diecezja)
26. duszpasterstwo środowisk twórczych (parafia – diecezja)
27. duszpasterstwo dzieci (parafia – diecezja)
28. duszpasterstwo ludzi starszych i chorych (parafia – diecezja)
29. posługa charytatywna (parafia – diecezja)
30. duszpasterstwo powołań (parafia – diecezja)
31. duszpasterstwo osób w żałobie (parafia – diecezja)
32. duszpasterstwa specjalne (niepełnosprawności itd.) (parafia –
diecezja)
33. duszpasterstwa specjalistyczne (grupy zawodowe etc.) (parafia –
diecezja)
34. środki społecznego przekazu w duszpasterstwie (zwłaszcza wykorzystanie mediów elektronicznych)
tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja)
wymiar ad extra
35. zaangażowanie misyjne Kościoła lokalnego (misje ad gentes)
36. Kościół lokalny wobec problemów społecznych
37. Kościół lokalny wobec kultury
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38. dialog ekumeniczny, międzyreligijny i światopoglądowy
39. współpraca z władzami świeckimi, formowanie liderów społecznych, zaangażowanie osób np. z katolickich stowarzyszeń w przestrzeni społecznej, samorządowej itd.
40. współpraca z organizacjami pozarządowymi etc.
41. wykorzystanie programów unijnych, pisanie projektów itd.
tematy związane z Kościołem misterium obecności i działania Trójjedynego (celebracja)
(pozostałe, aspekty, które nie zawierają się we wcześniej wymienionych
42. duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów (liturgiczne) –
stan, „jakość” liturgii w parafiach archidiecezji
43. duszpasterstwo służby liturgicznej (formacja szafarzy, lektorów,
ministrantów, kościelnych, organistów itd.)
44. muzyka i śpiew w liturgii i duszpasterstwie
45. architektura i sztuka sakralna w liturgii i duszpasterstwie
Uwagi do powyższych tematów (proszę zaznaczyć nr punktu i syntetycznie rozwinąć) lub inne propozycje:
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