II Część
Spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego
Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego może być twórcze i przerodzić się
w konkretne wnioski/propozycje dla naszej wspólnoty diecezjalnej. Na podstawie
przeprowadzonej refleksji prosimy o udzielenie odpowiedzi na 3 pytania.
Odpowiadając na przedstawione pytanie warto posłużyć się metodologią V Synodu, która
zawiera trzy kroki: a) Jak jest? b) Jak powinno być? c) Co robić, aby było jak powinno być? Oczywiście
najbardziej we wnioskach interesuje nas odpowiedź na to trzecie pytanie. W tym celu do
każdego pytania przygotowano specjalną tabelkę, w której można podać konkretne oczekiwania
i propozycje wobec całej wspólnoty Kościoła, rozróżniając poziom diecezjalny, parafialny
i rodzinny.
Przykładowo odpowiadając na pytanie: „Jak dzisiaj Kościół powinien towarzyszyć
małżonkom…?” należy określić (W PUNKTACH) oczekiwania i propozycje co w tej kwestii
mógłby lub powinien uczynić biskup/instytucje diecezjalne, następnie parafia (z pokazaniem
konkretnych form zaangażowania zarówno duszpasterzy jak i świeckich) oraz jak mogą radzić
sobie z danym problemem same rodziny stanowiące wspólnotę domowego Kościoła (patrz. tabela
poniżej).
Punkt „Wolne wnioski” zawiera możliwość sformułowania własnego tematu/zagadnienia
(zawiązanego z rozważanym problemem), który zdaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego
również powinien być przedyskutowany w trakcie Synodu. Należyje rozpisać w tabelce według
tego samego klucza, co pozostałe trzy pytania.
Wypełnione tabelki należy dołączyć do protokołu Spotkania Parafialnego Zespołu
Synodalnego i złożyć w wewnętrznym archiwum PZS. Dodatkowo poniższe tabelki
należy JAK NAJSZYBCIEJ, po spotkaniu PZS, odesłać w WERSJI
ELEKTRONICZNEJ do Relatora.

Pytania na spotkanie w maju są następujące:
1. Jak dzisiaj Kościół powinien towarzyszyć małżonkom na każdym etapie związku
małżeńskiego (małżeństwom młodym, dojrzałym, przeżywającym „syndrom
pustego gniazda”)?
2. Jakie formy modlitwy rodzinnej umacniają sakrament małżeństwa i więzi
rodzinne?
3. Wolne wnioski

1. Jak dzisiaj Kościół powinien towarzyszyć małżonkom na każdym etapie związku małżeńskiego (małżeństwom młodym,
dojrzałym, przeżywającym „syndrom pustego gniazda”)?
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

1. Katolickie poradnie rodzinne
2. Rekolekcje dla rodzin
3. Duszpasterstwo związków
niesakramentalnych
4. Diecezjalne Święto Rodzin
5. Ogólnopolskie Święto Rodzin
(Jasna Góra)
6. Modlitwa za rodziny

1. Jubileusze małżeoskie
2. Informacje o rekolekcjach
dla małżeostw, zachęcanie
do udziału
3. Podczas rekolekcji
parafialnych specjalne
nauki dla małżonków
4. Błogosławieostwo
indywidualne rodzin np., w
niedzielę Świętej Rodziny
5. Różaniec w intencji rodzin
6. Katolickie poradnie
rodzinne
7. Pielgrzymki – zachęcad do
udziału rodziny
(małżeostwa)
8. Opieka duszpasterska nad
Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich

Świeccy
1. Praca w katolickich poradniach
rodzinnych odpowiednio
przeszkolonych osób
2. Modlitwa w intencji rodzin
3. Udział w rekolekcjach dla rodzin
4. Organizacja pielgrzymek dla
rodzin na różne okazje
(diecezjalne, ogólnopolskie)
5. Aktywizacja Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
6. Organizacja parafialnych imprez
rodzinnych (np. festyn)

Rodzina
1. Wspólna modlitwa codzienna
2. Msze św. z okazji uroczystości
rodzinnych (jubileusze, imieniny)
3. Udział w rekolekcjach
4. Udział w pielgrzymkach
5. Udział w nabożeostwach w intencji
rodzin

2. Jakie formy modlitwy rodzinnej umacniają sakrament małżeństwa i więzi rodzinne?
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

1. Diecezjalne Święto Rodziny

1. Różaniec w intencji rodzin
2. Indywidualne
błogosławieostwo rodzin
np. na zakooczenie
rekolekcji lub w niedzielę
Świętej Rodziny
3. Zachęcanie do wspólnych
wyjazdów rodzin
(małżeostw) na pielgrzymki

Świeccy
1. Udział w modlitwach za rodziny
2. Zachęcanie do wspólnej
modlitwy rodzinnej
3. Wspólne czytanie i rozważanie
Pisma Św.
4. Tworzenie Róż Żywego Różaoca
Rodziców za dzieci

Rodzina
1. Msze Św. z okazji jubileuszy
małżeoskich
2. Dbanie o religijny charakter świąt
(wigilia, śniadanie wielkanocne)
3. Wspólne przeżywanie uroczystości
religijnych dzieci
4. Życie sakramentalne

3. Wolne wnioski
Postawienie problemu: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

Świeccy

Rodzina

