Kto tworzy synod?
1. Biskup diecezjalny [ustawodawca synodu, zwołuje go i przewodniczy
jego pracom, zatwierdza i promulguje dokumenty końcowe synodu].
2. Członkowie synodu [ojcowie synodalni i matki synodalne - uczestnicy
sesji plenarnych powołani przez biskupa].
3. Komisja główna [biskup elbląski, sekretarz generalny, przewodniczący
czterech komisji tematycznych, sekretarze synodu, rektor WSD].
4. Sekretariat synodu [sekretarz generalny, sekretarze synodalni, rzecznik
synodu].
5. Zespół logistyczny [delegat bp. elbląskiego ds.. liturgii, proboszcz
katedry, dyrektor administracyjny WSD].
6. Cztery komisje tematyczne [komisja tradycji, komisja rozeznawania
znaków czasu, komisja projektu kościelnej odnowy, komisja prawa
kościelnego: należą do nich niektórzy z uczestników zgromadzenia
synodalnego].
7. Specjalistyczne zespoły synodalne [zespół pobożności ludowej i formacji
liturgicznej, zespół młodzieży I sde].
8. Parafialne i międzyparafialne zespoły synodalne [członkowie
parafialnych rad duszpasterskich, katecheci świeccy, nadzwyczajni szafarze
Komunii i dorośli lektorzy słowa Bożego, liderzy ruchów i stowarzyszeń w
danej
parafii
czy
środowisku].
9. Młodzieżowe zespoły
synodalne [powstałe na
gruncie jednej parafii, kilku
parafii, dekanatu].
10. Inne zespoły synodalne
[poza strukturami parafii np.
w ramach ruchu, stowarzyszenia, duszpasterstwa
specjalistycznego].
foto: I sesja plenarna I sde
Sekretariat: synod.elblag@opw.pl
Strona internetowa: diecezja.elblag.pl
1. Komisja tradycji: ks. kan. prof. dr hab. W. Zawadzki [od 29.06.2016]
2. Komisja znaków czasu: ks. kan. dr A. Kilanowski
3. Komisja projektu kościelnej odnowy: ks. kan. prof. M. Karczewski
4. Komisja prawa kościelnego: ks. prał. mgr lic. W. Szymański
I. Zespół pobożności ludowej: ks. kan. dr W. Skibicki [od 24.10.2016]
II. Zespół młodzieży I sde: ks. mgr lic. Roman Thiel [od 26.10.2016]
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Biskup elbląski do uczestników I sde
Drodzy uczestnicy zgromadzenia synodalnego,
Rozpoczął się I synod diecezji elbląskiej [I sde]. Dziękuję
za uczestnictwo w uroczystym otwarciu i pierwszej sesji plenarnej w
dniu 17 września 2016 roku.
Synod był w przeszłości „miejscem” stanowienia prawa, przepisów
dyscyplinarnych dla duchowieństwa i świeckich, w celu odnowy życia
religijnego i moralnego. Posiadamy statuty dawnych synodów, które
dotyczą także parafii diecezji elbląskiej. Były to najpierw średniowieczne
synody diecezji pomezańskiej [ze stolicą w Kwidzynie]. Po jej zaniku
w czasie reformacji biskupi sąsiednich katolickich diecezji troszczyli się
o mniejszość katolicką w protestanckiej Pomezanii. Znalazło to odbicie
w synodach chełmińskich i warmińskich.
Diecezji elbląskiej dotyczą również synody
gdańskie, gdyż 4 dekanaty [Malbork Kałdowo, Nowy Dwór, Nowy Staw oraz tzw.
Nadmorski] należały wcześniej do Kościoła
gdańskiego.
Dla potrzeb I sde powstały cztery
podstawowe komisje: 1. Komisja tradycji,
które dziedziczymy; 2. Komisja znaków
czasu, czyli opisu sytuacji w której się
znajdujemy; 3. Komisja projektu kościelnej
odnowy, a więc nowego spojrzenia
i „nawrócenia duszpasterskiego” [zob. Ojciec
Święty Franciszek]; 4. Komisja prawa
kościelnego -ustawodawstwa diecezjalnego,
które trzeba zebrać, aktualizować i uzupełnić.

Biskup elbląski do uczestników I sde cd.
Dotychczas powstały też dwa zespoły: 1. Zespół pobożności ludowej i formacji liturgicznej; oraz 2. Zespół młodzieży, jako owoc Światowych Dni w
Krakowie. Chodzi o to, by młodzi chrześcijanie uczyli się stopniowo przejmować odpowiedzialność za życie Kościoła.
Powołani do udziału w synodzie stają się jego pełnoprawnymi uczestnikami i w tym sensie, według dawnego nazewnictwa, jego matkami i ojcami.
Wszyscy katolicy na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania mają prawo
i obowiązek troszczyć się o Kościół w jego wymiarze lokalnym i powszechnym. To prawo i obowiązek tym bardziej dotyczy wezwanych na synod. Dlatego mogą oni i powinni zgłaszać swoje uwagi i propozycje, dotyczące życia
w Kościele, do sekretariatu synodu. Będą one brane pod uwagę, nawet jeśli
nie zostaną wyraźnie uwzględnione w statutach synodalnych. Pośrednio będą
miały wpływ na kształt wypracowanych dokumentów. Chodzi tu, nie o jednorazową wypowiedź, ale o stały kontakt z sekretariatem synodu poprzez
media elektroniczne [E-mail: synod.elblag@opw.pl ].
Część z osób wezwanych na synod weszła już w skład komisji i zespołów,
które zajmą się wyznaczonymi tematami i problemami. W ten sposób,
przy ich udziale, zostaną przygotowane tzw. szkice dokumentów przedłożonych pod dyskusję. Następnie będą one głosowane na zebraniu plenarnym.
Wszyscy wezwani na synod mają prawo i obowiązek wyrażenia swojego sądu na temat propozycji statutów synodu, powstałych w komisjach i zespołach. Głosowania nad projektami poszczególnych dokumentów, będą odbywać się podczas kolejnych sesji plenarnych. […]
Byłoby dobrze, aby w parafiach, w miastach, w konkretnych środowiskach
powstały zespoły synodalne. Jednak chciałbym, aby były to zespołu tworzone
spontanicznie, z potrzeby wiary i serca, a nie pod wpływem kościelnej poprawności. Sekretariat synodu będzie wspierał zespoły parafialne i im podobne odpowiednimi pomocami. Praca w zespołach powinna mieć na celu dobro
duchowe ludzi, z którymi jesteśmy zobowiązani dzielić się Ewangelią Jezusa
Chrystusa o zbawieniu. Członkowie zespołów parafialnych powinni czuć się
wolni, ale też postępować odpowiedzialnie, z umiarem i realizmem formułować swe opinie i sądy. Potrzebna jest szczera rozmowa, krytyczne uwagi,
ale też troska, aby nie ranić słowem innych i nie forsować na siłę swojego
poglądu, jako jedynie słusznego. […]
Drodzy uczestnicy synodu,
zaangażujcie się w pracę dla odnowy i dobra ludu Bożego diecezji elbląskiej
+Jacek Jezierski - biskup elbląski
P.S. Całość listu na stronie internetowej: diecezja.elblag.pl
I sde: dojrzali w wierze i życiu

Sekretarz generalny I sde
Ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM [pierwszy rektor WSD Elbląg,
wykładowca i prodziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie] sekretarz
generalny I sde. Do jego zadań należy:
przewodniczenie pracom sekretariatu
synodu; koordynacja działań promocyjnych; merytoryczne i formalne
wspieranie biskupa lub jego delegata w
przewodniczeniu posiedzeniom komisji głównej;
Sekretariat synodu: ks. dr Piotr Towarek, ks. dr Kazimierz Pączkowski
[Kontakt: synod.elblag@opw.pl ].

Jak się robi synod?
Podstawowe etapy prac [równolegle: wszyscy modlimy się za nasz Kościół lokalny]:
- ogłoszenie zwołania synodu [Wielki Czwartek, katedra elbląska – 24.03. 2016]
- faza wstępna 1 [kierowanie do Kurii sugestii, propozycji, uwag i dezyderatów]
- faza wstępna 2 [powołanie sekretarza generalnego, Komisji Przygotowawczej,
przygotowanie Regulaminu I sde]
- Komisja Przygotowawcza [1.07.2016, ustanowienie struktur synodu – komisje tematyczne i ich przewodniczący, wystąpienie sekr. generalnego, omówienie Regulaminu]
- faza wstępna 3 [15.07.2016 zebranie Komisji Głównej synodu]
- faza wstępna 4 [wezwanie na synod; działania promocyjne: przygotowanie logo
synodu, folderu okolicznościowego, banerów informacyjnych oraz strony internetowej]
- otwarcie synodu [17.09.2016: Msza w katedrze elbląskiej, pierwsza sesja plenarna]
- faza przygotowawcza 1 [list bp. elbląskiego do uczestników zgromadzenia synodalnego; spotkania komisji tematycznych ; powołanie zespołów specjalistycznych; komisje i zespoły przygotowują zbiory zagadnień dla zespołów parafialnych]
- faza przygotowawcza 2 [prace zesp. parafialnych; ich wyniki trafiają do komisji,
komisje dołączają swoje; wszystko wraca raz jeszcze do parafii do konsultacji]
- faza przygotowawcza 3 [komisje tematyczne i główna przygotowują zarysy dokumentów do obrad]
- faza właściwa 1 [sesje plenarne synodu z udziałem delegatów; praca nad dokumentami]
- faza właściwa 2 [opracowanie końcowych dokumentów synodu; ostateczna redakcja uchwał synodalnych dokonuje się po przeprowadzeniu wszystkich głosowań;
redakcji dokonuje sekretariat synodu]
- faza właściwa 3 [zamknięcie synodu; ostatnia sesja plenarna, biskup elbląski podpisuje „Statuty I synodu diecezji elbląskiej” i poleca ich publikację]
I sde: dojrzali w wierze i życiu

