
Ełk, 11 października 2021 r.

KOMUNIKAT

Przewielebni Księża,

1. 10 października br. Ojciec Święty Franciszek zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne
Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja",
który potrwa do roku 2023. Pierwszym etapem synodu jest jego faza diecezjalna. W imieniu
Ks. Biskupa Jerzego Mazura, zapraszam na uroczyste jej otwarcie w naszej diecezji. Odbędzie
się ono podczas Mszy Świętej, odprawionej w katedrze ełckiej, w niedzielę 17 października
o godz. 15.00.

2. 17 października proszę odczytać list biskupów poświęcony rozpoczętemu Synodowi
(w załączniku)

3. Proszę do codziennej modlitwy powszechnej włączyć intencję za Synod, a także jak najczęściej
odmawiać z wiernymi modlitwę do Ducha Świętego o jak najowocniejszy przebieg obrad
Synodu. Zachęcani, by przynajmniej raz w tygodniu, gdy przepisy liturgiczne na to pozwolą,
odprawić Mszę Świętą z formularza za zgromadzonych na Synodzie (Mszał rzymski dla
diecezji polskich s. 122"-123").

4. Biskup Ordynariusz poleca, aby we wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej 24 października
2021 r. nastąpiła lokalna Inauguracja prac Synodu poprzez modlitwę w tej intencji oraz słowo
wyjaśnienia i zachęty, skierowane do wszystkich parafian by zechcieli włączyć się w prace
synodalne (zespołowo lub indywidualnie) i podzielić się swoim doświadczeniem Kościoła
(pomocne materiały duszpasterskie będą dostępne w Kurii Biskupiej bądź Księgarni św.
Wojciecha)

5. Sprawy techniczne:
a) do 25.10 należy spotkać się z Duszpasterską Radą Parafialną i grupami parafialnymi,
wyjaśniając ich rolę w synodzie:

- w swoich gremiach, niejako z urzędu powinni rozważać tematy synodalne;
- z ich pomocą należy wybrać członków Parafialnych Zespołów Synodalnych, w których

oprócz ludzi zaangażowanych w życie parafii powinny znaleźć się także osoby
zdystansowane do Kościoła, a nawet od niego oddalone. Zachęcamy, aby jeden zespół
synodalny składał się max. z 12 osób. A zatem, jeżeli chętnych do czynnego uczestnictwa
w pracach synodalnych zgłosi się w danej parafii np. 60 osób należy z nich utworzyć
5 zespołów synodalnych.

- parafialnym zespołem synodalnym ze swej natury jest Parafialna Rada Duszpasterska,
a także liderzy wspólnot działających przy parafii, lecz należy dążyć do tego, aby nie tylko
na nich skupiała się praca synodalna w parafii, lecz by obejmowała ona jak najwięcej
wiernych. Do duszpasterzy należy inicjatywa, by do nich dotrzeć i ich zaprosić.

b) Każdy parafialny zespół synodalny wybiera swojego koordynatora, (nie powinien nim być
kapłan) z którym będzie kontaktował się członek diecezjalnego zespołu synodalnego.
Do 31 października należy zgłosić do Kurii dane koordynatorów (imię i nazwisko, maił,
telefon).
c) Synodalne prace w parafii potrwają do 15 lutego 2022 roku a ich szczegóły będą
systematycznie przekazywane przez członków diecezjalnego zespołu synodalnego.
d) Należy poinformować wiernych (ogłoszenia parafialne, gablota, media społecznościowe,
strona www parafii etc., że każdy wierny może wziąć udział w pracach Synodu także
indywidualnie, przesyłając swoje refleksje na adres synod-sugestie@diecezja.elk.pl lub zwykłą
pocztą na dres Kurii z dopiskiem „Synod".
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