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W stęp

Należy się najpierw  kilka w yjaśnień odnośnie samego sform uło
wania tem atu. Ktoś dobrze zorientowany w treści dokumentów 
Vaticamum II może od razu zapytać: „Czy wolno mówić o doktry
nie soborowej dotyczącej synodu diecezjalnego?” Otóż praw da jest 
taka, że w treści dokum entów soborowych, nie spotkamy bez
pośredniego term inu „synod diecezjalny”. Jest natom iast mowa 
ogólnie o synodach. Mianowicie dekret soborowy o pasterskich 
zadaniach biskupów w Kościele (Christus Dominus), w rozdziale 
III, zatytułowanym  Współpraca biskupów dla wspólnego dobra 
w iększej ilości Kościołów, spotykam y na samym początku punkt: 
Synodi, Concilia et praesertim  Episcoporum Conferentiae, co od
dano na język polski: Sobory, synody, a zwłaszcza Konferencje 
Biskupów. Tak więc uiznano, że łacińskie Synodi to po prostu so
bory. Trudno jednak z tym  się zgodzić. Wszystko zdaje się w ska
zywać na to, że Synodi w tym  wypadku to synody diecezjalne, 
Concilia zaś to synody partykularne, czyli plenarne i prowincjal- 
ne.

Na tem at tych zebrań Sobór W atykański II zamieścił następują
cy ogólny postulat: Obecny Sobór powszechny wyraża życzenie, by 
czcigodne instytucje synodów  (diecezjalnych i partykularnych) na
brały nowej mocy, dzięki czemu można by należycie i skuteczniej 
zatroszczyć się o wzrost wiary i zachowanie karności w  różnych 
Kościołach stosownie do okoliczności czasu i.

* Referat wygłoszony w  dniiu 24 lutego 1986 r. na Ogólnopolskim  
Sympozjum Kanonistów, zorganizowanym przez Wydział Prawa Kano
nicznego ATK, a poświęconym recepcji Soboru Watykańskiego II 
w  Polsce po 20-tu latach.

1 Dekret soborowy o pasterskich zadaniach biskupów w  Kościele, 
C hristus Dom inus, n. 36, 2. Gdy idzie o historyczny aspekt por. m.in. 
E. S z t a f r o w s k d ,  Syn od  d iecezja ln y , w: K sięga  Ju bileu szow a 250 la t 
S em in arium  D uchowne w  K ielcach , Kielce 1977 r., s. 347—350.
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Tyle tylko spotykamy w dokum entach Vaticanum  II bezpośred
nio na tem at synodów wśród których wolno nam  dostrzec rów
nież „synod diecezjalny”. Mając to na uwadze trudno mówić o 
doktrynie soborowej na tem at synodu diecezjalnego. Trzeba jednak 
spraw ę widzieć nieco szerzej i mieć na uwadze nie tylko jedną 
czy drugą wypowiedź Soboru dotyczącą jakiegoś zagadnienia. Na
leży natom iast uwzględnić również inspiracje jakie płyną z doktry
ny soborowej dla odnowy życia kościelnego, w tym  także dla od
nowy wszystkich instytucji kościelnych. A do takich zalicza się 
niewątpliw ie również „synod diecezjalny”.

1. D uszpasterstw o a Synod P astoralny

Mówiąc o synodach posoborowych zaczęto je nazywać duszpaster
skimi (czasem pastoralnymi). Owszem, próbuje się nieraz przeciw
stawiać je wcześniejszym synodom, nadając im miano jurydycznych. 
Żeby umknąć w tym  wypadku niepotrzebnych nieporozumień spró
bujm y wyjaśnić sam przym iotnik „duszpasterski”. Wywodzi się on 
od rzeczownika „duszpasterstwo”. Słowo to powstało z dwóch na
stępujących: „pasterstwo” „dusz”. Jest to bardzo stare słowo, z 
którym  spotyikamy się już w listach św. Piotra 2.

Na pewno głównym celem dusizpastersitwa jest zbawienie czło
wieka, co powinno być zarazem najwyższym celem praw a. W yra
ża to znane dobrze adagium: Salus animarum suprema lex. Sfor
mułowanie „salus animairum” spotykamy w nowym Kodeksie w 
6-ciu kanonach3. W ostatnim  kanonie Kodeksu zamieszczono takie 
sformułowanie: prae oculis habita salute animarum, quae in  Eccle- 
sia suprema semper lex esse debet — mając przed oczyma zba
wienie dusz, które zawsze winno być w  Kościele najw yższym  pra
wem  (kan. 1752).

Pragnąc dokładniej określić, co oznacza duszpasterstwo, trzeba 
wskazać na trzy  podstawowe funkcje Kościoła, stanowiące zarazem 
główne obowiązki wszystkich duszpasterzy: nauczanie, uświęcanie 
i kierowanie (pasterzowanie). Ten trójpodział, który, jak zobaczy
my, zakłada wzajemny związek i uzupełnianie się, został wyekspo
nowany w  pracach i dokum entach Soboru W atykańskiego II.

Wskazana wyżej kolejność nie jesit przypadkowa: wszystko bo
wiem zaczyna się od nauczania („nauczajcie wszystkie narody”, 
„w iara ze słuchania”) 4, będącego jakby przygotowaniem do uświę
cenia człowieka, k tóre w duszpasterstw ie stanowi niewątpliw ie 
punkt centralny. Te dwie funkcje nie wyczerpują jednak całego 
duszpasterstwa. Wypowiada się ono również w  trzeciej funkcji,

2 Por. 1 Pt 5, 1 nn.
3 Por. kan. 747 § 2; 778 § 1; 1452 § 1; 1736 § 2; 1737 § 3; 1752.
* Mt 28, 19; Rz 10, 17.
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którą dotychczas określano najczęściej jako „rządzenie”, „kierowa
nie”. Była ona bardzo zawężana, czasem bliżej nie sprecyzowa
na. Dziś częściej tę trzecią funkcję nazywa się „pasterzowaniem”, 
które powinno objąć szereg aktów nie dających się na ogół w y 
liczyć w sposób wyczerpujący. Wśród podstawowych wskazuje się 
następujące: poznanie własnej owczarni, troska o spotęgowanie 
życia religijnego wspólnoty parafialnej, troska o pewne grupy osób 
wymagające szczególnej troski (duszpasterstwo specjalistyczne). 
Wszystko zaś zmierza do tego, by wspólnota wiernych była prężna 
i daw ała świadectwo o Chrystusie.

Mówiąc o duszpasterstwie trzeba mieć na uwadze wszystkie trzy 
funkcje, a także kolejność w jakiej są wyliczane. Czasowo na p ier
wsze miejsce wysuwa się nauczanie. Stąd, kto pragnie owocnie 
przystąpić do sakram entów musi być najpierw  pouczony5. Trze
cia funkcja suponuje dwie poprzednie. Nie maże np. angażować 
się owocnie w życie parafialne ten, kto nie zna nauki Kościoła. 
Nie będzie też mógł skutecznie prowadzić akcji apostolskiej ten, 
kto nie stara się uświęcić swojego życia.

Po tych wyjaśnieniach dotyczących prawidłowego ujęcia duszpa
sterstwa, przejdźmy do ustalenia, co oznacza synod „duszpaster
ski” 6. Jeśli będziemy mieli na uwadze zwłaszcza nauczanie i  uśw ię
canie, to trzeba powiedzieć, że wszystkie dotychczasowe synody 
były duszpasterskie. Praw dą jest jednak również, że do czasu So
boru Watykańskiego II synody miały charakter głównie jurydycz
ny. Zmierzały przede wszystkim do określania norm w ytyczają
cych na przyszłość życie Kościoła. Oczywiście dotyczyły one prze
de wszystkim duszpasterstwa, zwłaszcza dwóch pierwszych funkcji: 
nauczania i uświęcania. Stosunkowo zaś mało poświęcały miejsca 
sprawie spotęgowania życia całej wspólnoty diecezjalnej, zaangażo
wania wszystkich członków Ludu Bożego.

Doktryna Vaticanum II przyniosła dużo nowych naświetleń w 
tej dziedzinie. Przede wszystkim wskazano na apostolstwo świec
kich, na konieczność ich udziału w życiu Kościoła. Można powie
dzieć, że wspomniane naświetlenia dotyczące właściwego zrozu
mienia duszpasterstwa, ukazują również wiele nowych form dusz- 
pasterzowania. W związku >z tym  uzasadnione jest pojęcie synodu 
duszpasterskiego, przy czym chodzi o duszpasterstwo w ujęciu 
Yaticanum II. Zrozumiałą jest rzeczą, że również obecne synody

5 Por. Dz 8, 25 nn.
0 Na tem at „synodu duszpasterskiego” por. m in . T. P i e r o n e k ,

S yn o d y  pastoralne po Soborze,  Znak z 1972 r., ss. 457—463; St. W i l k a 
n o w i c z ,  Sobór i synod, jw ., ss. 464—467; E. S z t a f r o w s k i ,  N o w y  
m odel synodu diecezjalnego  — syn od  pastoralny,  K ieł. Przegl. Diec., 
59 (1983) 147—1144. Por. także C zęstochow skie studia teologiczne, t. VIII 
(1980) 7—118; T. P i e r o n e k ,  N urt duszpastersk i w  polskich synodach
po roku 1962, B iu letyn  synodalny w arm iński, 2 (1980) 34—43.
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muszą mieć na uwadze wspomniane poprzednio trzy posługi dusz
pasterskie, ale zmienił się sposób i zakres ich realizacji. Dziś nie 
wystarcza tylko powołanie Komisji synodalnych, by przygotowały 
odpowiednie normy. Konieczne jest znaczne poszerzenie środków 
realizacji celów duszpasterskich już w czasie trw ania synodu. Stąd 
zaczęto mówić o duszpasterstwie synodalnym. Trzeba wreszcie i to 
powiedzieć, że wspomniane środki nie są wcale z góry określone, 
nie można też mówić o jakimś sprecyzowanym schemacie synodu 
pastoralnego. Każda diecezja m usi w  pewnym sensie nastawić sdę 
na szukanie takich środków, które pozwolą najlepiej zrealizować 
właściwie dostrzeżone cele duszpasterskie.

Zaznaczmy od razu, że nowy Kodeks nie używa term inu „synod 
duszpasterski”, lecz w dalszym ciągu mówi o synodzie diecezjal
nym, który określa jako zebranie dobranych kapłanów oraz innych 
wiernych Kośoioła partykularnego, którzy dla dobra całej wspól
noty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu, zgod
nie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów (kan. 460). 
Gdy idzie o treść tych kanonów niewiele odbiega ona od treści ka
nonów poprzedniego Kodeksu. Poszerzono nieco zakres uchwał sy
nodalnych. Poprzedni Kodeks mówi} o „konstytucjach (uchwałach) 
synodalnych” — constitutiones synodales (kan. 362), obecny nato
m iast o deklaracjach i dekretach synodalnych — declarationes et 
decreta (kan. 466) 7.

W związku z powyższym trzeba może mówić o praktyce synodów 
duszpasterskich, która wyprzedziła postanowienia Kodeksu i nadal 
się rozwija, kierow ana przez pasterzy poszczególnych Kościołów 
partykularnych. Oczywiście niesłuszne byłoby twierdzenie, że przy
toczona powyżej definicja synodu diecezjalnego, zaw arta w kan. 
460 jest przeciwna takiej praktyce.

2. Próba charakterystyki posoborowych synodów  
diecezjalnych w  Polsce

Po dokonaniu w  części pierwszej obszerniejszych wyjaśnień na 
tem at duszpasterstwa, zwłaszcza w ujęciu Vaticanum II, pragnę 
teraz przejść do oceny tych synodów diecezjalnych, jakie odbyły 
się w Polsce w  okresie posoborowym, a więc od zakończenia Sobo
ru  W atykańskiego II, tj. po 1965 roku 8.

Ocena, której mam dokonać nie jest łatw a i w  wielu wypadkach 
może być dyskusyjna. W znacznej mierze zależy ona od samej kon
cepcji synodu duszpasterskiego, dla której b rak  jakiegoś określo

7 Szerzej por. E. S z t a f r o w s k i ,  Podręcznik  p ra w a  kanonicznego,  
t. II, W arszawa 1985 r., s. 146 run.

8 N a ten tem at pisał T. P ieronek. Oprócz cytow anej już pozycji 
(nota 6) por. Posoborowe synody  diecezjalne w  Polsce,  w: S łużyć praw 
dzie i  m iłości, s. 389—1413.
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nego czy tym  bardziej obowiązującego wzoru, o czym już poprzed
nio wspomniałem. Zacznijmy od tego co najłatwiejsze, mianowicie 
od danych liczbowych. Po roku 1965 odbyło się dotychczas 7 syno
dów diecezjalnych, które zakońazyły już swoje prace i zostały 
uwieńczone promulgowaniem uchwał synodalnych9.

Praw ie wszystkie (prócz gnieźnieńskiego) zostały opublikowane 
drukiem , są to synody: włocławski, poznański, gdański, warszaw- 
siki, katowicki i ostatnio krakowski. Ten ostatni posiada pełną do
kumentację, ukazującą cały przebieg prac synodalnych. Porów nu
jąc ze sobą zarówno sposób odbywania synodu, jak  i treść uchwał, 
zauważa się dużą różnicę między wspomnianymi przed chwilą 
synodami posBczególnych Kościołów partykularnych. W ynika ona 
m. in. z czasu, w jakim  odbywały się te synody. Na pewno wcześ- 
niejsize synody są bardziej podobne do tych, jakie odbywały się 
przed Soborem W atykańskim  II, a które niektórzy określają m ia
nem jurydycznych.

Trzeba przyznać, że wszystkie synody nawiązywały do doktryny 
Vaticanum II, stawiając sobie jako cel przynajm niej uwzględnie
nie jej w uchwałach synodalnych. Już pasterz Kościoła włocław
skiego, który zakończył swój synod w 1967 r., pisał, że jest jego 
zamiarem, „by wskazania II Soboru Watykańskiego II, na ile po
zwalają na to warunki, wprowadzić w życie” 10. Zauważmy, że do
tyczyło to na pierwszym miejscu treści uchwał synodalnych, nie 
zaś sposobu przeprowadzenia synodu.

Obserwując posoborową działalność synodalną w Polsce dostrze
gamy następnie poszukiwanie takich dróg przeprowadzenia syno
du, a także takiego ułożenia treści uchwał synodalnych, żeby rze
czywiście zasługiwał na m iano dusizpasterskiego. W ydaje się, że 
mając na uwadze wspomniany moment szukania nowych dróg na 
szczególną uwagę zasługują dwa z dotychczas zakończonych syno
dów: katowicki i krakowski. Obydwa zaczęły się w tym  samym 
czasie (1972 r.), ale pierwszy z nich trw ał tylko cztery lata i zakoń
czył się w 1975 r. Jego uchw ały zostały wydane w Rzymie w 1976 
r., pt. W iara, m odlitwa i życie w Kościele katowickim ”. Wydanie 
nie zawiera dokum entacji synodalnej, ale na końcu zamieszczono 
„Przebieg I synodu diecezji katowickiej” n .

9 Za: T. P i e r o n e k ,  Posoborow e synody..., art. cyt., s. 292.
10 Por. tam że, s. 393 i n.
11 Wiara m o d l i tw a  i życ ie  w  Kościele ka tow ick im ,  K atow ice—R zym  

1976 r., s. s, 293—296. Por. S tatut I Synodu D iecezji K atow ickiej, 
W iadom ości D iecezjalne (katowickie), z 1975 r., s. 1—2, s. 3 nn.; 
Cz. D o m i n ,  Rozpoczęcie prac p rzygo to w a w c zych  do synodu,  jw., 
ss. 47— 49; H. B e d n o r z ,  Synod K a to w ick i  a inne syn o dy  w sp ó łc ze 
sne. Znak z 1973 r., ss. 153— 169; St. B i s t a ,  Synod pastoralny  — nie
bezp ieczeństw o dewiacji,  c zy  p rz e ja w  dojrza lsze j  św iadom ości Kościo
ła? (R efleskje na m arginesie I Synodu D iecezji K atow ickiej), Ś ląskie  
Studia H istoryczno-Teologiczne, t. VI (1973) 171—ili93.

5 — P raw o  K anon iczne
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Synod krakowski rozpoczął się w 1972 roku, a zakończył się w 
1979 r., kiedy to przypadała 900-setna rocznica śmierci męczeń
skiej św. Stanisława Biskupa krakowskiego. Uchwały synodu, wraz 
z pełną dokumentacją zostały opublikowane (w dwóch tamach, w 
1985 roku. Dokumenty synodalne, zawierające uchwały, są zamie
szczone w tomie I 12.

Chociaż posłużono się innymi słowami, jednak układ treści u- 
cbwał obydwu synodów jest bardzo zbliżony i uwzględnia trzy 
podstawowe posługi niejako tworzące duszpasterstwo, o których 
była mowa, mianowicie nauczanie, uświęcanie i kierowanie. Stąd 
uchwały tych synodów zostały podzielone na trzy części. W syno
dzie katowickim w ten sposób:

I. Wiara i jej m odlitwa w Kościele katowickim.
II. Kult i modlitwa w  Kościele katowickim.

III. Życie i działalność duszpasterska w Kościele katowickim.
Podobny układ m ateriału spotykamy w synodzie krakowskim, 

ale są nieco inne sform ułowania -tytułów:
I. Uczestnictwo Ludu Bożego archidiecezji krakowskiej w po

słannictwie prorocko-nauczycielskim Jezusa Chrystusa.
II. Uczestnictwo Ludu Bożego archidiecezji krakowskiej w god

ności kapłańskiej Chrystusa.
III. Uczestnictwo Ludu Bożego archidiecezji krakowskiej w po

słudze kró 1 ewsko-pasterskiej Chrystusa.
Ten ogólny układ m ateriału synodalnego nawiązuje bezpośrednio 

do doktryny Vaticanum II, k tóra uwypukliła te trzy  posługi Koś
cioła. Znalazło to swój wyraz także w układzie Kodeksu Jana 
Paw ła II, ale tylko częściowo. W księdze III spotykamy normy 
określające posługę nauczania, a w księdze IV posługę uświęca
nia. Nie ma natomiast wyodrębnionej posługi kierow ania (paste
rzowania).

Takiego układu nie spotykam y w pozostałych synodach, których 
uchwały zostały ogłoszone drukiem , chociaż trzeba przyznać, że 
dostrzegamy próby nowego ujęcia treści, odbiegające od tego, co 
proponował Kodeks z 1917 roku. Tak np. w trzecim Synodzie archi
diecezji warszawskiej zamieszczono ciekawą część wprow adzają
cą, zatytułowaną droga odnowy soborowej 13. Wszystkie z oma
wianych synodów diecezjalnych w  mniejszym lub większym stop
niu starają się przejąć postanowienia Vaticanum II i wprowadzić 
je w życie własnych kościołów partykularnych, co stanowi nie
wątpliwie dużą rzecz w ram ach odnowy soborowej.

12 Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972—1979, t. I, 
Przebieg prac synodalnych i dokumenty synodu; t. II, Dokumentacja, 
Kraków 1985.

13 Droga odnowy soborowej, w: Trzeci Synod Archidiecezji Warszaw
skiej, w: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, z 1975 r., nn. 
1—3, ss. 6—17.
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Wielką sprawą w odbywaniu diecezjalnych synodów duszpaster
skich, mającą bezpośredni związek z doktryną Vatica,num II był 
udział świeekcih. Trzeba w  związku z tym  zaznaczyć, że chociaż 
Sobór zapalił zielone światło dla działalności świeckich w Koście
le, to jednak ich bezpośredni udział w  synodach posoborowych nie 
był możliwy bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Taką możliwość 
przyniósł dopiero nowy KPK, k tóry  określił synod diecezjalny ja
ko zebranie kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partyku lar
nego (por. kan. 460).

Należy to mocno podkreślić, że nie tylko w pracach synodu k ra 
kowskiego i katowickiego wzięli udział w ierni świeccy, lecz miało 
to miejsce także we wcześniejszych synodach, co dotyczy zwłaszcza 
synodu gdańskiego. Pasterz tej diecezji (Bp Lech Kaczmarek) po
starał się w roku 1969 o zezwolenie Stolicy Apostolskiej, by poło
wę pełnoprawnych uczestników synodu stanowili świeccy. Nie w y
korzystano jednak w pełni tego zezwolenia 14.

Ważnym momentem decydującym  o duszpasterskości synodu jest 
taki sposób jego przeprowadzenia, by możliwie najbardziej wcią
gnąć w jego prace całą wspólnotę diecezjalną. Jak  się wydaje — 
mając na uwadze synody, które już zakończyły swoją działalność — 
najbardziej się to udało synodowi katowickiemu i krakowskiemu. 
Prześledźmy dokładniej ten aspekt na przykładzie synodu k ra 
kowskiego, który trw ał najdłużej z dotychczasowych.

Przypomnijmy, że rozpoczął swoje prace w 1972 r. Trzeba pod
kreślić, że zostały one dobrze przygotowane przez ówczesnego P a
sterza diecezji. K ardynał W ojtyła nie tylko brał czynny udział w 
Soborze (m. in. w redakcji niektórych dokumentów), ale równo
cześnie żył tym  soborem i szczerze pragnął, aby duch Vaticanum II 
przeniknął także jego Kościół. W yrazem tego stała się wydana 
przez niego książka pt. „U podstaw odnowy” — studium o realiza
cji Varticanum II, K raków 1972 r. ss. 366. Opracowany został 
szczegółowy program  duszpasterstw a synodalnego. Objął on trzy 
punkty: 1. Założenia. 2. Podstawowe zadania i 3. Środki realiza
cji.

1. Założenia: 1° Synod duszpasterski archidiecezji krakowskiej 
ma być odpowiedzią żywej w iary  na nawiedzenie Ducha Świętego, 
jakie dokonało się przez Sobór W atykański II. 2° Duszpasterski 
charakter synodu wyraża się przede wszystkim w czynnym zaanga
żowaniu całego Ludu Bożego archidiecezji w tę odpowiedź wiary. 
Pociąga to za sobą konieczność właściwego ukierunkow ania i 
uaktyw nienia duszpasterstwa we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza 
w parafii, k tóra jest podstawowym organizmem życia Kościoła. 
3° Podstawy doktrynalne całego dzieła synodu znajdują pełniejszy

14 Por. T. P i e r o n e k ,  P osoborow e synody... ,  art. cyt., s. 399.
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w yraz w książce Ks. K ardynała: „U podstaw odnowy” 15, stanowią
cej jak gdyby jeden wielki List Pasterski, skierowany do ducho
wieństwa i  wiernych. 4° W pełnej odpowiedzi wiary, k tóra ma 
być udziałem całego Ludu Bożego, najdoskonalszym wzorem jest 
M aryja jako Matka Kościoła.

2. Podstawowe zadania duszpasterstwa synodalnego: 1° U pod
staw  wszystkich wysiłków duszpasterskich musi istnieć orientacja 
zmierzająca ku wzbogaceniu wiary, i to zarówno jej treści (przed
miotu), jak i jej świadectwa w  życiu (podmiotu); tak  jednostki — 
osoby, jak też całej wspólnoty. W iara jest przyjęciem Objawienia, 
jako daru Bożego i odpowiedzią na nie; odpowiedzią zawierającą 
w  sobie całkowite powierzenie się Bogu. 2° Wzbogacenie w iary 
winno następować poprzez spotęgowanie świadomości Kościoła. 3° 
Świadomość powołania we wspólnocie i do wspólnoty ma dopomóc 
w odszukaniu się członków Ludu Bożego, zarówno w  wymiarach 
Kościoła powszechnego jak i Kościoła lokalnego, jakim  jest k ra 
kowski Kościół archidiecezjalny, a także każda parafia.

4° Wzbogacenie w iary winno się wyrazić tak w poszczególnych 
osobach, jak i w całych wspólnotach w odpowiednich postawach. 
Ma to być:

—• postawa odpowiedzialności za dar Boży, jakim  jest wiara.
— Całościowa odpowiedź za powołanie Boże w ram ach Ludu 

Bożego, wyrażająca się w stałym  dążeniu na rzecz wspólnoty oraz 
poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę.

— Postawa dialogu wyrażająca się troską o udział wszystkich 
ludzi w prawdzie i zbawieniu.

— Postawa stałego naw racania się (metanoia), wyrażająca się 
cnotą pokuty i poprawnym stosunkiem do Sakram entu Pokuty.

— Postawa atpostolska, zwłaszcza w  dziedzinie ewangelizacji i 
uświęcenia środowiska.

— Postawa ewangelicznego sam arytanina, dostrzegająca potrze
by m aterialne i duchowe swego otoczenia i wychodząca z pomo
cą na ich spotkanie.

— Postawa misyjna, wyrażająca się troską o realizację Bożego 
planu zbawienia wobec wszystkich ludzi.

— Postawa ekumeniczna, czyli otwarcia na wszystkich wierzą
cych w Chrystusa.

3. Środki realizacji: Na sam ym  początku spotykamy stwierdze
nie, że całe duszpasterstwo jest synodalne. Synod bowiem, który 
w swych założeniach jest duszpasterski, wciela w swą działalność 
autentyczne współczesne duszpasterstwo. Nie należy go zatem poj
mować jako działanie wyodrębnione, jakoby nadbudowę zwyczaj
nego duszpasterstwa. Całe duszpasterstwo musi być synodalne. W

15 K. W o j t y ł a ,  kard., U pod s ta w  odnow y, s tu d iu m  o realizacji  
Vaticanum  II, K raków  1972 r., ss. 366.
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autentycznym i współczesnym duszpasterstwie ma się realizować 
synod. Kościół powszechny stoi wobec zadania urzeczywistnienia 
w świadomości i postawach Ludu Bożego odnowy soborowej. Koś
ciół w Polsce we własnych w ym iarach podejmuje to zadanie od 
kilku lat, czego wyrazem są program y duszpasterskie ogłaszane 
przez Konferencje Episkopatu.

W sposób szczególny zaakcentowano ,zaangażowanie kapłanów” 
w duszpasterstwo synodalne: Duszpasterstwo synodalne wymaga w 
pierwszym rzędęie zaangażowania kapłanów, co stanowi niezbędny 
element owocnej realizacji celów Synodu”.

Zwrócono również uwagę na „Apostolskie zaangażowanie świec
kich: Nauka Vaticanum II o w iernych świeckich, a więc o ich po
wołaniu w Ludzie Bożym, o ich udziale we wspólnym kapłaństwie 
Chrystusa, musi znaleźć wyraz w duszpasterstwie synodalnym. W 
jego realizacji ważną rolę ma spełnić apostolstwo świeckich, zwła
szcza na terenie rodziny i wychowania, w  środowisku pracy zawo
dowej oraz w działalności charytatyw nej.

4. Główne elementy duszpasterstw a synodalnego: 1° Głoszenie 
słowa Bożego stanowi główny elem ent działalności duszpasterskiej, 
zmierzający w kierunku wzbogacenia w iary i pogłębienia świa
domości powołania chrześcijańskiego. Podstawową rolę ma odegrać 
homilia, a następnie wszelka katechizacja: dzieci, młodzieży i do
rosłych. Szczególną formą katechizacji m ają stanowić specjalne 
synodalne zespoły studyjne.

2° Duszpasterstwo sakram entalne, jakby wpływające z posłu
gi słowa, m a się przyczyniać do umocnienia i wizrostu wiary oraz 
uświęcenia ludzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na pogłębione 
uczestnictwo w  życiu sakram entalnym , czemu sprzyja wprow a
dzenie w życie odnowionych na polecenie Soboru obrzędów posz
czególnych sakram entów 16.

Prace synodu krakowskiego trw ały  bez przerwy siedem lat, nie 
licząc roku przygotowania. Punktem  wyjścia nie były opracowane 
przez Komisje projekty uchwał, lecz luźne dosyć propozycje te 
matów, konsultowane już w okresie wstępnym wśród duchowień
stwa i w nielktórych środowiskach katolików świeckich. Podstawo
wa troska polegała na tym  — jak  pisze główny sekretarz syno
du — by dotrzeć z ideą synodu, o ile to możliwe, do całej archidie
cezji. Niemożliwość posłużenia się środkami społecznego przekazu 
zmusiła synod do szukania innych sposobów17. Kard. K. W ojtyła

16 E. S z t a f r o w s k i ,  N o w y  m odel  synodu diecezjalnego...  art. cyt., 
ss. 139—'142.

17 Podjęto próby posłużenia się inform acją prasową: por. St. W i 1- 
k a n o w i c z ,  Synod stud iu jący ,  Tygodnik P ow szechny, 11.06.1972, nr 
24/200; T. P i e r o n e k ,  Co się dzie je  z  S yn od em  K ra ko w sk im ?;  jw ., 
8.04.1973, nr 14 (1263).
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zaproponował, by tym  sposobem dotarcia do wielu, przede wszy
stkim  z nauką Soboru W atykańskiego II, stały się taw. Synodal
ne Zespoły Studyjne. One miały przejąć na siebie główny ciężar 
prac  synodalnych. Chodziło tu  o to, by ludzie świeccy, a także i 
księża, mogli się systematycznie spotykać, w swoim gronie modlić 
się, czytać Pismo święte, a zwłaszcza uczyć się przeżywać wiarę 
w  tym  współczesnym jej ujęciu jakie dał Sobór W atykański II. 
Regulamin synodu określił dość szczegółowo struk tu rę  takich ze
społów, wcześnie też przystąpiono do ich tworzenia.

Tworzenie tych zespołów dokonywało się w ten sposób, że przed
stawiciele Komisji Głównej synodu, po rozmowach z księżmi w 
dekanatach i po konferencjach rejonowych duchowieństwa poświę
conych tem u zagadnieniu, dokonali orientacyjnej rejestracji róż
nych grup osób świeckich zaangażowanych w życie religijne pa
rafii. Stwierdzono, że w archidiecezji istnieje pokaźna ilość takich 
grup i można je wykorzystać w pracy synodalnej. Były to  grupy 
oaz młodzieżowych, zespoły charytatyw ne, grupy duszpasterstwa 
stanowego ozy zawodowego. Wiele z nich włączyło się do pracy 
synodu, co nie pociągało za sobą konieczności wielkich zmian w ich 
własnej aktywności, jakiej poświęcały się dotąd. Trzeba też stw ier
dzić, że u samych katolików świeckich istniało duże zapotrzebowa
nie na podjęcie wspólnego studium, bliższe poznanie się ludzi tej 
samej parafii, nadanie jakiegoś publicznego wyrazu własnym prze
konaniom 'religijnym.

W ykorzystując istniejące już zespoły, synod całkiem świadomie 
zmierzał do powoływania nowych, także tam, gdzie nie można było 
dostrzec bliższego zainteresowania sprawam i religijnym i, np. wśród 
młodzieży pracującej. Powstawały one na zasadzie pełnej dobro
wolności, najczęściej z inicjatyw y księży, którzy zapraszali do 
współpracy znane osoby lub też wszystkich chętnych, ogłaszając 
z ambon o zamiarze utworzenia zespołu w parafii.

Tworzenie i pierwszy etap prac Synodalnych Zespołów Studyj
nych wymagał szczególnej pomocy ze strony Komisji Głównej sy
nodu. Udzielono jej najpierw  poprzez szkolenie kierowników' ze
społów studyjnych, zarówno duchownych jak i świeckich, a na
stępnie przez spotkania Komisja Główinej z zespołami na terenie 
ich parafii lub w Krakowie.

W ciągu pierwszego roku działalności synodalnej powstało 325 
zespołów, w drugim  roku ich liczba wzrosła prawie do 500 i u trzy
mywała się mniej więcej na tym  samym poziomie przez dalsze 
lata, chociaż niektóre zespoły zaprzestały pracować lub rozpadły 
się, — powstawały natom iast nowe 18.

18 Por. N otificationes z 1973 r., nr 6 —̂ 7, s. 1.38. W edług o pian/ii głów 
nego Sekretarza Synodu połow a zespołów  studyjnych działała w  spo
sób praw idłow y.
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Obok zadań samowychowawczych i sam okształceniowych19, ze
społy ze swego założenia stanowiły szeroką bazę inform acyjną i 
opiniodawczą w stosunku do tem atyki, jaką zajmował się synod, 
a następnie pracą konsultacyjną co do treści jego uchwał. Wszy
stkie projekty dokumentów były do dyspozycji zespołów. Każdy 
dokument, redagowany wielokrotnie na skutek zgłoszonych uwag, 
w racał do zespołów studyjnych po dalszą ocenę, aż uzyskał formę 
ostateczną, uznaną przez Komisję Główną za wystarczającą, by 
projekt przedstawić do głosowania. Duży udział mieli też świeccy 
w zebraniach plenarnych synodu, których było czternaście20.

Synod zakończył swe prace w 1979 roku, a  więc zgodnie z p ier
wotnym planem. W jego zakończeniu uczestniczył Papież, z okazji 
swojej pierwszej pielgrzymki do O jczyzny21. Wspomniane jednak 
zespoły studyjne nie zakończyły swojej działalności. Zgodnie z p ier
wotnym założeniem m ają działać nadal. W niektórych wypadkach 
przekształciły się w Duszpasterskie Rady P ara fia ln e22.

3. Kilka informacji o odbywanych obecnie synodach diecezjalnych

Wyipada w  ostatnim punkcie wspomnieć choćby ogólnie o syno
dach diecezjalnych, które nie zakończyły jeszcze swojej działal
ności. A ktualnie trw ają synody diecezjalne w następujących Koś
ciołach partykularnych: L ubelskim 23, Częstochowskim, Siedleckim, 
W łocławskim 24, W armińskim, T arnow skim 2S, Kieleckim i Wroc
ławskim. Zapowiadane są również dalsze synody.

Najwięcej jestem  zorientowany w pracach synodu kieleckiego, 
który został oficjalnie otw arty 1 stycznia 1984 noku26, po rocznym 
przygotowaniu, którym  był Jubileusz Stulecia diecezji 27. W prze
prowadzeniu synodu są wykorzystywane doświadczenia dotychcza
sowej działalności synodalnej w Polsce, zwłaszcza synodu krakow 
skiego, ale pragniem y ją w jakiś sposób również wzbogacić.

Jako punkt wyjścia przyjęto zasadę, że w działalności synodal
nej należy wyróżnić jakby dwa nurty: Pierwszy wyraża się w

19 Osiągano to  głów nie przez studiow anie nauki V aticanum  II.
20 T. P i e r o n e k ,  P osoborow e synody...  art. cyt., s. 407.
21 Por. D uszpastersk i Synod  A rch id iecez j i  K ra k ow sk ie j ,  t. I, s. 167 

nn.
22 Por. T. P i e r o n e k ,  P osoborow e synody.. .,  art. cyt., s. 410.
23 Szerzej na ten tem at por. T. P i e r o n e k ,  Posoborow e synody.. .,

art. cyt., s. 411, nota 70.
24 Jest to już drugi synod posoborowy tej diecezji.
25 Szerzej na ten  tem at por. m in . Currenda z 1991 r., nr 9— 12, ss.

223— 229.
26 Por. K ieleck i Przegląd D iecezjalny, 60 (1984) 11—48.
27 W yraźnie to podkreślała ilustrow ana inform acja, jaką księża po

zostaw iali w  każdym  domu z okazji kolędy 1982/83. Poczynając od nir. 
2/1984 w  każdym  num erze K ieleckiego Przeglądu D iecezjalnego m ożna 
spotkać dział: „III Synod D iecezji K ieleck iej”.
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podejmowaniu określonych akcji duszpasterskich, zmierzających do 
pogłębienia życia religijnego. Nie zawsze są to  nowe akcje, cza
sem chodzi o upowszechnienie czy pogłębienie już wcześniej w pro
wadzonych. Drugi n u rt zmierza do określenia pewnych wskazań i 
formalnych zarządzeń, które wytyczą drogę działania na przyszłość, 
a więc po oficjalnym zakończeniu synodu 28.

Mając na uwadze właściwe ukierunkow anie i zorganizowanie 
pierwszego nurtu , Komisja Przygotow aw cza29 zaproponowała 
trzechletni cykl działalnośoi synodalnej — „trzy lata synodalne”. 
Każdy rok ma określony własny program, sprecyzowany przede 
wszystkim w Instrukcji, którą otrzym ają duszpasterze i zespoły 
synodalne.
Przewidziano następujące „lata synodalne”:

1. Rok W iary — przeżywany pod hasłem „Sprawiedliwy z w ia
ry  żyje” 30.

2. Rok Rodziny — pod hasłem  „Rodzina Kościołem domowym” 31.
3. Rok Eucharystyczny — który będzie przeżywany pod ha

słem „Eucharystia centrum  życia religijnego”.
Każdy rok rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu Listem 

pasterskim . Z okazji dorocznej kolędy księża naw iązują w każdym 
domu do związanego z nim  program u, zostawią ilustrow ane infor
macje na ten  tem at, na której zamieszczone są odpowiednie poucze
n ia i w skazania32 oraz tekst listu pasterskiego.

W ciągu poszczególnych la t synodalnych są wprowadzane w 
diecezji określone praktyki, jak  wręczanie rodzicom świadectwa 
chrztu dziecka33, bierzmowanym świadectwa bierzm ow ania34, a 
nowo zaślubionym — świadectwa zawarcia małżeństwa. Każda pa
rafia otrzym ała już na początku synodu afisze, k tóre winny być 
umieszczone na  tablicy ogłoszeń, w kancelarii parafialnej i w sa
lach katechetycznych. Na każdy rok synodalny przesyłane są od
powiednie hasła d rukow ane35, które winny być zawieszone we 
wspomnianych wyżej miejscach. Udostępniono także tekst i melo

28 Por. E. S z t a f r o w s k i ,  K ie leck i  Syn od  Pastoralny,  K ielecki P rze
gląd D iecezjalny 59 (1983) 114; K ilka uw ag na tem at III Synodu K ielec
kiego, jw. 50 (1984) 124— 127.

29 Por. K ieleck i Przegląd D iecezjalny 60 (1984) 119— 120. 216.
30 Instrukcja  dotycząca Roku W ia ry  w  ram ach III S ynodu  K ie leckiego  

(K ielecki Przegląd D iecezjalny, 50 (1984) 288—292.
31 Instrukcja  dotycząca Roku R odziny  w  ramach III S ynodu  K ie 

leckiego  (K ielecki Przegląd D iecezjalny, 61 (1985) 416—421).
32 Duszpasterzy zobowiązano, by z okazji kolędy naw iązali w  każ

dym  domu do tem atyki danego Roku Synodalnego.
33 Praktykę w ręczenia rodzicom  św iadectw a chrztu dziecka w prow a

dzono od W ielkanocy 1985 roku.
34 P raktykę w ręczania św iadectw  bierzm owania wprowadzono od W iel

kanocy 1986 roku.
35 Oto jeden z wzorów: Każda rodzina „Kościołom  dom ow ym ” — od



dię pieśni synodalnej36, której należy nauczyć wszystkich w ier
nych.

Poczynając od stycznia 1985 roku Pasterz Kościoła Kieleckie
go — po konsultacji z XX Dziekanami — zobowiązał wszystkie 
parafie do organizowania w każdym miesiącu ,niedzieli synodal
n e j”. W tym  dniu należy przekazywać wiadomości o synodzie, mo
dlić się wspólnie w jego inteincji, a homilia w inna nawiązać do 
aktualnie przeżywanego roku synodalnego. Duszpasterze otrzym ują 
konieczne pomoce, zwłaszcza do homilii.

Podobnie jak w  innych synodach (zwłaszcza w kraikowskim) 
ważne zadanie w  działalności synodalnej wyznaczono zespołom sy
nodalnym. W Regulaminie zatwierdzonym przez Biskupa Kielec
kiego (4.06.1984 r . ) 37 przewidziano dwa rodzaje zespołów: 1° obej
m uje reprezentantów  poszczególnych parafii, k tóre otrzym ały na
zwę „Parafialne Zespoły Synodalne” oraz 2° obejmujące osoby 
według określonego kryterium  (np. służbą zdrowia, młodzież, mło
de małżeństwa...) — „Zespoły Specjalistyczne”.

Zespoły parafialne są obowiązkowe. Organizowano je w ten spo
sób, ażeby każda parafia posiadała swoich przedstawicieli w  ta 
kim  stosunku liczbowym, by przynajm niej dwie osoby reprezento
wały tysiąc wiernych. Należało dobierać osoby najbardziej kom 
petentne, biorąc pod uwagę walory intelektualne i moralne. P ro 
boszcz zgłaszał kandydatów  Pasterzowi diecezji, k tóry  z kolei spe
cjalnym  pismem zatwierdzał członków zespołu parafialnego. P rzy 
jęto jako zasadę, że proboszczowie i wikariusze należą do zespołów 
synodalnych. Wolno wprowadzać zm iany w składzie personalnym, 
zawiadam iając Sekretariat Synodu.

Głównym celem tworzenia zespołów synodalnych jest przygo
towanie w każdej parafii grupy wiernych bardziej świadomych 
swojej odpowiedzialności za życie Kościoła. Po odpowiednim ogól
nym przygotowaniu członkowie powinni wyrazić gotowość świad
czenia pomocy miejscowym duszpasterzom. Zespoły parafialne po
zostaną po zakończeniu synodu i mogą się przekształcić w para
fialne rady duszpasterskie (poT. kan. 536). „Zespoły specjalistycz
ne” nie podjęły jeszcze w pełni swojej działalności.

W ram ach działalności synodalnej konieczne są określone s tru k 
tury, a więc przede wszystkim  Komisje. K ierują one duszpaster
stwem synodalnym i potrzebne są przede wszystkim do przygoto
wania dokumentów końcowych. Najwcześniej została powołana 
Komisja Teologiczno-Socjologiczna i Sekretariat Synodu wraz z
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m aw iam y w spóln ie m odlitw ą w ieczorną, czytam y Pism o św ięte, k siąż
k i religijne...

36 Treść zaczerpnięto z pieśni synodalnej przygotow anej w  RFN.
37 K ielecki Przegląd D iecezjalny, 60 (1984) 217—220.
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funkcją Promotora Synodu. Powołana następnie Komisja Przygo
towawcza zakończyła już swoją działalność, w związku z ustano
wieniem  Komisji synodalnych. Komisja Teologiczno-Socjologicz- 
na będzie działała przez cały czas trw ania synodu. Komisje Syno
dalne podejm ują prace w  oparciu o Regulamin zatwierdzony przez 
Pasterza D iecezji38.

Wśród Komisji naczelne miejsce zajmuje Komisja Główna. P rze
wodniczy jej Biskup Ordynariusz, a funkcję Wiceprzewodniczącego 
pełni Prom otor Synodu. Członkami Komisji są wszyscy Przew od
niczący Komisji oraz Podkomisji. Komisja kieruje całą działal
nością synodalną. Zatwierdza program  pracy poszczególnych Ko
m isji i Podkomisji, wysłuchuje sprawozdań z ich działalności, speł
nia zadania koordynacyjne.

Regulamin podkreśla, że przy ustalaniu program u prac Komisji 
i Podkomisji trzeba mieć na uwadze dwa momenty. Najpierw  
należy pamięitać o tym, że duszpasterski charakter synodu winien 
się wyrazić już w czasie jego trw ania, przez podjęcie określonych 
inicjatyw. Mają one zmierzać na pierwszym miejscu do zapozna
nia się z nauką i wytycznymi Vaticanum II. Można to nazwać stu
diowaniem Soboru. Konieczność tego studium  w skali ogólnokoś- 
cielnej podkreślił ostatni nadzwyczajny Synod Biskupów swojej 
„Relacji Końcowej”. Każda Komisja musi mieć na uwadize głów
nie te punkty nauki soborowej, które dotyczą jej zakresu dzia
łania.

Mówiąc tu  o studium Vaticanum  II nakłada się na Komisję lub 
Podkomisję również obowiązek przybliżenia możliwie wszystkim, 
dla których są one powołane, nauki i wskazań Soboru. Czerpiąc 
inspirację z Vaticanum II, wspomniane organy powinny następnie 
opracować „własny” duszpasterski program  działania synodalnego. 
Przy jego układaniu muszą wziąć pod uwagę ogólny program  wy
tyczony przez Instrukcje na poszczególne lata synodalne.

Drugim ważnym zadaniem Komisji i Podkomisji będzie opra
cowanie projektów dokumentów końcowych. Ta sprawa zostanie 
później dokładnie sprecyzowana przez Komisję Główną.

Zakończenie

Na pewno nie dało się tu taj wszystkiego uwzględnić, zwłaszcza 
gdy idzie o synody aktualnie odbywane. Z tego jednak co po
wiedziano zarysowuje się optymisrtyczny obraz. Trzeba stwierdzić, 
że synody polskie odegrały ważną rolę w recepcji Soboru W aty
kańskiego II. Należałoby więc wyrazić życzenie, by obecnie odby
wane nadal prowadziły swoją owocną działalność, a Pasterze die-

38 Regulamin określający działanie Komisji III Synodu Diecezjalnego, 
K ieleck i Przegląd D iecezjalny 61 (1985) 414-—416.
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cezji, w których jeszcze nie rozpoczęto synodu duszpasterskiego, 
zdecydowali się na jego zwołanie.

Wypadałoby zapytać, jak już zakończone synody są realizowa
ne w życiu poszczególnych Kościołów partykularnych. Niektóre 
przecież będą wkrótce obchodziły 20-tą rocznicę zakończenia. Nie 
wiadomo, czy nie byłoby wskazane w tych diecezjach uczynić coś 
na podobieństwo nadzwyczajnego Synodu Biskupów, który się ze
brał w 20-łecie zakończenia Soboru Watykańsikiego II, a jak  w ia
domo uczynił to  w tym  celu, by 1° uczcić ten  Sobór; 2° dokonać 
weryfikacji wprowadzenia go w życie i 3° wytyczyć dalsze drogi 
jego realizacji.

Doctrina Concilii Vaticani II de Synodo 
dioecesana et Synodi postconciliares in Polonia

D ocum enta Concilii V aticani II nu llam  directam  m entionem  de S y- 
nodis dioecesanis faciunt, a ttam en de doctrina conciliari circa Symo- 
dum  dioecesanam  dici po-test. H oc iin casu de Synodo pastorali, quae 
scilicet iu x ta  normas pastorales huius Concilii celebratur, agitur. Ista 
Synodus non tantum  leges ad res pastorales pertinentes edere sibi 
proponit, sed etiam  ipsa in  actu celebrationis characterem  actionis 
pastoralis induit. Synodus pastoral is etiam  hoc sibi proponit, ut renova- 
tionem  v itae  ecclesiasticae a Concilio V aticano II inspiratam  reali- 
zare.

Post C oncilium  V aticanum  II, id. post annum  1965, in  P olonia sep- 
tem  Synodi dioecesanae iam  celebratae sunt et novern nunc celebran- 
tur. S i agitur de Synodis iam  oelebratis duae, scilicet Cracoviensis et 
Caitovicensis — ut videtur — inrter synodos pastoraeles prim o loco 
enum erari debent.

Synodus C racoviensis anmis 1972—'1079 celebrata est et eius docu
m enta cum  plena docum entâtione, tam  in  lingua polona quam in  
italica, éd ita  sunt. Synodus ista  a Carolo Card. W ojtyła convocata ab 
ipso quoque, sed  iam  uti Rom ano Ponitifice, clausa est.

Synodus C atovicensis annis 1972—'1975 celebrata est et eius docu
m enta („Fides, oratio et v ita  in  E cclesia C atovicensi”) anno 1976 Romae 
in  lingua pokxna édita sunt.

Om nes Synodi dioecesanae in  Polonia celebratae, in m aiore v e l m i- 
nori gradu, doctrkiam  V aticani II, saltem  aliquo m odo in  normis, 
praebent.


