KODEKS PRAWA KANONICZNEGO
Tytuł III: WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH
Rozdział I: SYNOD DIECEZJALNY
Kanon 460
Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła
partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi
diecezjalnemu, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.
Kanon 461
§ 1. Synod diecezjalny powinien odbywać się w poszczególnych Kościołach partykularnych,
ilekroć zdaniem biskupa diecezjalnego i po wysłuchaniu Rady kapłańskiej, doradzają to
okoliczności.
§ 2. Jeśli biskupowi zlecono troskę o kilka diecezji, albo jest biskupem własnym jednej diecezji,
drugą zaś kieruje jako administrator, może zwołać jeden tylko synod dla wszystkich
powierzonych mu diecezji.
Kanon 462
§ 1. Synod diecezjalny zwołuje tylko biskup diecezjalny, nie zaś tymczasowy rządca diecezji.
§ 2. Synodowi diecezjalnemu przewodniczy biskup diecezjalny, który jednak może delegować
na poszczególne sesje synodu wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego do wypełnienia
tego obowiązku.
Kanon 463
§ 1. Na synod diecezjalny powinni być wezwani jako członkowie i mają obowiązek w nim
uczestniczyć :
1° biskup koadiutor oraz biskupi pomocniczy;
2° wikariusze generalni i wikariusze biskupi oraz wikariusz sądowy;
3° kanonicy kościoła katedralnego;
4° członkowie Rady kapłańskiej;
5° wierni świeccy, także członkowie instytutów życia konsekrowanego, wybrani przez Radę
duszpasterską, w sposób i w liczbie do określenia przez biskupa diecezjalnego; albo – tam gdzie
nie ma tej Rady – w sposób oznaczony przez biskupa diecezjalnego;
6° rektor wyższego seminarium diecezjalnego;
7° dziekani;

8° przynajmniej jeden prezbiter z każdego dekanatu, wybrany przez wszystkich pełniących tam
duszpasterstwo; należy także wybrać innego prezbitera, który by go zastąpił, gdyby ten miał
przeszkodę;
9° niektórzy przełożeni instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, które
posiadają dom w diecezji, wybrani w liczbie i w sposób określony przez biskupa diecezjalnego.
§ 2. Biskup diecezjalny może wezwać na synod diecezjalny w charakterze członków także
innych, czy to duchownych, czy członków instytutów życia konsekrowanego, czy wiernych
świeckich.
§ 3. Jeśli biskup diecezjalny uzna to za wskazane, może zaprosić na synod diecezjalny
w charakterze obserwatorów niektórych pełniących funkcję lub członków Kościołów czy
wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim.
Kanon 464
Członek Synodu, jeśli byłby powstrzymywany od udziału prawnie uzasadnioną przeszkodą, nie
może wysłać pełnomocnika, który by w jego imieniu w nim uczestniczył. Powinien jednak
powiadomić biskupa diecezjalnego o tej przeszkodzie.
Kanon 465
Wszystkie zaproponowane tematy powinny być poddane swobodnemu omówieniu przez
członków na sesjach synodalnych.
Kanon 466
Jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, inni członkowie
Synodu posiadają tylko głos doradczy. On sam podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, które
jedynie jego autorytetem mogą być promulgowane.
Kanon 467
Biskup diecezjalny podaje do wiadomości treść deklaracji i dekretów synodalnych metropolicie
i Konferencji Episkopatu.
Kanon 468
§ 1. Biskup diecezjalny może zgodnie ze swoim roztropnym osądem zawiesić lub rozwiązać
synod diecezjalny.
§ 2. Z chwilą wakansu lub przeszkody w działaniu stolicy biskupiej, synod diecezjalny zostaje
przerwany na mocy samego prawa, dopóki nowy biskup diecezjalny nie poleci go kontynuować
lub nie zadeklaruje, że został rozwiązany.

