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Członkowie zespołów synodalnych
II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Czcigodna Siostro, drogi Bracie,
w trwającym okresie paschalnym wchodzimy w kolejny etap wstępnych prac II Synodu
naszego katowickiego Kościoła, dlatego zwracam się do Was z serdeczną prośbą o pomoc
w refleksji nad ustaleniem właściwego przedmiotu synodalnych obrad. Nim tego dokonam
– z pomocą komisji tematycznych Synodu – pragnę razem z Wami wsłuchiwać się, co mówi
Duch Święty do nas, do Kościoła katowickiego. Dlatego bardzo proszę, abyście
po modlitwie, refleksji i dyskusji w zespołach synodalnych odpowiedzieli na szereg pytań,
które komisje przygotowały w postaci ankiet.
Te konsultacje przygotowawcze – przewidziane przez watykańską Instrukcję o synodach
diecezjalnych – mają głównie na celu umożliwienie Wam wyrażenia opinii, co do spraw,
które są ważne dla życia naszego Kościoła lokalnego, a komisjom tematycznym mają
ułatwić dokonanie pewnej diagnozy. Na jej podstawie wybrane zostaną kwestie
szczegółowe i te staną się przedmiotem dalszych prac Synodu. Oznacza to, że nie wszystkie
zagadnienia poruszane obecnie w ankietach przejdą do dalszych prac, a być może pojawią
się w nich wątki, dziś jeszcze niedostrzeżone.
Zapewne nie wszystkie myśli i postulaty będzie można uwzględnić – czy to z teologicznych, prawnych, czy praktycznych względów. Nim jednak dojdziemy do tych decyzji,
mamy czas i możliwość, by swobodnie wyrazić nasze pragnienia i potrzeby.
Ze względu na bogactwo i złożoność życia Kościoła oraz wynikającą z tego wielość
zagadnień, co do których warto zasięgnąć Waszej opinii, konsultacje organizujemy w ten
sposób, że obecnie dany zespół synodalny zajmuje się jednym tylko zagadnieniem (ankietą
jednej komisji). Całość problematyki – po wstępnym przepracowaniu i selekcji
w komisjach – wróci do zespołów w przyszłym roku. Wówczas będzie można wyrazić
opinię, co do sformułowanej już wstępnie listy zagadnień, którymi Synod się zajmie.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa. Zwołanie Synodu
oznacza, że pragnę i potrzebuję rady mojego Kościoła – duchownych i świeckich.
Bardzo serdecznie proszę Was najpierw o modlitwę za katowicki Kościół. Bez
natchnienia Bożego Ducha Synod byłby ludzkim tylko dziełem, skazanym z góry
na porażkę.
Proszę też o zaangażowanie – w refleksję, w dyskusję, w przygotowanie odpowiedzi
na przesłane pytania. Szczerość i otwartość w mówieniu o tym, co piękne, ale i o tym,
co trudne czy niezrozumiałe w życiu naszych wspólnot jest warunkiem dopuszczenia
do głosu Bożego Ducha.
Bardzo na to liczę i bardzo o to proszę, powierzając Was jednocześnie przez Chrystusa
Bogu Ojcu, który nas w Kościele zgromadził i od którego pochodzi wszelka mądrość.
Na prace synodalne i codzienne budowanie Kościoła wiary, nadziei i miłości udzielam
pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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Katowice, 25 kwietnia 2013, w święto św. Marka Ewangelisty.
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