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To jedno z głównych założeń II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Jego 

zakończenie w niedzielę o 12.00 na Mszy św. w katedrze Chrystusa Króla. 

O owocach czteroletniej pracy synodu mówili dziennikarzom abp Wiktor Skworc, 

przewodniczący Komisji Głównej, ks. Grzegorz Strzelczyk, sekretarz, ks. Jacek Kempa, 

przewodniczący zespołu teologicznego, oraz Aleksander Bańka, przewodniczący Komisji ds. 

Świeckich.  

Dyskusję w auli Wydziału Teologicznego UŚ poprowadził Sylwester Strzałkowski, redaktor 

naczelny Radia eM.  

- Aktywność świeckich w obradach plenarnych była zaskakująca, czasem prowokująca. 

Wymagali wyjaśnienia pewnych kwestii oraz wyartykułowania swoich pragnień i oczekiwań 

- zaznaczył Aleksander Bańka. 

"Wsłuchani w Ducha" - to publikacja z uchwałami II Synodu Archidiecezji Katowickiej. - 

Ten dokument jest odzwierciedleniem pewnej wizji pastoralnej, głęboko soborowej, którą od 

lat w Kościele polskim artykułował ks. Franciszek Blachnicki - przyznał A. Bańka, dodając, 

że ten pomysł na Kościół nie dotyczy jedynie oazowiczów. 
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Wizja założyciela Ruchu Światło-Życie obejmuje rodziny, dorosłych, dzieci, młodzież, osoby 

żyjące samotnie, duchownych, świeckich. Pokazuje, jak ewangelizować, jak wprowadzać w 

doświadczenie wiary i w służbę w Kościele, budzi także odpowiedzialność świeckich za 

Kościół. 

Ks. Jacek Kempa zwrócił uwagę na to, że ważnym założeniem synodu jest wizja Kościoła 

lokalnego jako wspólnoty wspólnot. Wyjaśnił też, że synod podkreśla potrzebę formacji - 

zarówno wśród świeckich, jak i duchownych. 

O roli formacji świeckich wspomniał także abp Wiktor Skworc. Wskazał niejako na prymat 

świeckich przed duchownymi. Zauważył, że zanim ksiądz staje się duchownym, najpierw jest 

świeckim. I to dzięki formacji chrześcijańskiej odkrywa powołanie do kapłaństwa. 

Metropolita podkreślił także znaczenie diakonów stałych. 

Przyznał również, że ważne zadanie w realizacji postanowień synodalnych mają rady 

duszpasterskie. 

- Losy Kościoła na Górnym Śląsku nie rozstrzygają się centralnie, tylko w parafiach - 

zauważył, dodając, że w dokumentach II Synodu bardzo mocno podkreślona jest rola parafii, 

stowarzyszeń, ruchów, wspólnot. 

Jak wyglądać będzie realizacja założeń synodu, pokaże czas. Jednym z nich jest powołanie 

wspólnej platformy informatycznej dla parafii i mediów katolickich. 

- Myślę, że bardzo konkretną rzeczą, jeśli uda się wprowadzić ją w życie, będą otwarte 

kościoły w ciągu dnia - przyznał ks. Grzegorz Strzelczyk. 

Abp Wiktor Skworc zaproponował, by efekty realizacji synodalnej wizji Kościoła lokalnego 

sprawdzać co trzy lata. Tak, by zdążyć do 100-lecia diecezji, które odbędzie się za 9 lat. - 

Wracamy do synodu i weryfikujemy: co się udało, gdzie są zaniechania, gdzie synod 

wyprzedziliśmy. Myślę, że taki "posynodalny rachunek sumienia" (...) byłby bardzo 

wskazany - wyjaśniał. 

W ramach synodu zostały przeprowadzone dwie ankiety wśród wiernych. Pierwsza dotyczyła 

posługi świeckich, druga - jakości homilii. 

Dziennikarze pytali także o kwestię roli kobiet w Kościele na Górnym Śląsku. - Głos kobiet 

na synodzie i to, co wniosły, jest nie do przecenienia - mówił Aleksander Bańka, zaznaczając, 

że ich wkład w proces tworzenia koncepcji zmian był potężny. 

Uroczyste zakończenie II Synodu odbędzie się w najbliższą niedzielę w uroczystość Chrystusa 

Króla na Mszy św. o 12.00 w katowickiej archikatedrze.  

 


