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CZWARTA SESJA SYNODALNA: MŁODZI oraz MEDIA 

A. SESJA SYNODALNA 

Czwarta sesja synodalna odbyła się 27 lutego 2021 roku w formie zdalnej, czyli za pośrednictwem 
internetu. Podczas niej Członkowie synodu podjęli uchwałę przygotowaną przez Komisję do spraw 
wiernych świeckich, z której głównymi treściami można się było zapoznać na poprzednim zebraniu.  

Zaprezentowano projekty przygotowane przez Komisję do spraw młodych i Komisję do spraw 
mediów, które znajdują się na: www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Synod_uchwala_KML.pdf 
oraz www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Synod_uchwala_KM.pdf. 

W wypowiedziach na temat głównych treści tych projektów warto się skupić zarówno na tym, co 
jest już realizowane w parafii, jak i podjąć kwestię tego, co należałoby dopiero wprowadzić w życie. 
Trzeba także pamiętać, że nie wszystkie wskazania da się w równej mierze zrealizować w każdej parafii. 

B. GŁÓWNE TREŚCI UCHWAŁ 

I. KOMISJA DO SPRAW MŁODYCH 

1. Należy dołożyć wszelkich starań, aby w parafii istniały propozycje duszpasterskie dla młodych. 
Szczególną uwagę trzeba przy tym zwracać na okoliczności związane z ich zaangażowaniem, m.in. 
przygotowanie do sakramentów, szkolne rekolekcje parafialne, indywidualne sytuacje życiowe. 

2. Bardzo cenne w duszpasterstwie młodych są także propozycje międzyparafialne. Dlatego w każdym 
mieście powinny się odbywać cykliczne spotkania modlitewne, którym będzie towarzyszyła 
przyjazna atmosfera integrująca ich uczestników. Warto zadbać o udział w takich spotkaniach 
również młodych z parafii wiejskich. 

3. Proboszcz powinien dofinansowywać działania prowadzone w ramach duszpasterstwa młodych, 
szczególnie rekolekcje i wyjazdy. Konieczne jest również, aby udostępnił on w budynkach 
parafialnych przyjazne i umożliwiające korzystanie z urządzeń multimedialnych miejsce do 
organizowania spotkań dla młodzieży.  

4. Duszpasterstwo zwyczajne.  

a) Należy troszczyć się o piękno liturgii i staranność jej celebrowania, a także o przygotowanie do 
udziału w niej i aktywne zaangażowanie młodych.  

b) W homiliach kierowanych do osób dorosłych nie wolno pomijać problemów i dylematów, które 
przeżywają ludzie młodzi. Wskazane jest, aby w parafiach miejskich i wszędzie tam, gdzie istnieje 
taka możliwość, celebrowane były Msze z homiliami dla młodych.  

c) Istotnym środkiem towarzyszenia młodym jest, domagająca się szczególnego wyczucia i empatii, 
posługa związana z sakramentem pokuty i pojednania, która stanowi jednocześnie newralgiczny 
wymiar kontaktu duszpasterskiego mogącego wpływać na życie religijne. Ze strony spowiednika 
niezbędne są delikatność wobec często bardzo intymnych problemów młodego penitenta oraz 
skupienie się na udzieleniu mu niezbędnej pomocy i budowaniu w nim nadziei na nawrócenie, a nie 
potępianie go.  

d) Szkolne rekolekcje parafialne należy organizować w taki sposób, aby przekazywane podczas nich 
treści odpowiadały na realne pytania, które stawiają młodzi ludzie poszukujący swojego miejsca 
w Kościele i świecie. Rekolekcje te powinny animować osoby – zarówno duchowne, konsekrowane 
jak i świeckie – posiadające zdolność nawiązywania kontaktu z młodymi i dzielenia się w sposób 
komunikatywny świadectwem wiary oraz dysponujące umiejętnością dynamicznej prezentacji treści. 
Zaleca się organizowanie rekolekcji w formie wyjazdowej lub rekolekcji międzyparafialnych.  
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5. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

a) Niezbędnym elementem przygotowania do bierzmowania są systematyczne spotkania w małych 
grupach. Należy zadbać o to, aby ich forma była aktywizująca i twórcza, a tematyka nie ograniczała 
się wyłącznie do sfery duchowej, ale dotyczyła także innych życiowych spraw ich uczestników. 
Spotkania te powinni prowadzić animatorzy przygotowani do posługi wśród młodych, zwłaszcza 
w ramach Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich. Szczególnie wartościowe może być 
zaangażowanie uformowanych religijnie ludzi młodych. Aktualizowane co roku materiały do 
spotkań powinny być adaptowane przez animatora do bieżących sytuacji, w których żyją młodzi.  

b) Kandydaci powinni obowiązkowo przeżyć rekolekcje przed przyjęciem bierzmowania. Generalnie, 
ich organizacją zajmuje się diecezjalny duszpasterz młodych. Duszpasterze parafialni mogą je 
również organizować z własnej inicjatywy.  

c) Po odpowiednim rozeznaniu duszpasterskim, proboszcz może zezwolić na indywidualną formę 
przygotowania do bierzmowania poza własną parafią lub w rodzinie kandydata, który powinien 
jednak pozostawać w kontakcie z kapłanem odpowiedzialnym za to przygotowanie w parafii.  

6. Grupy duszpasterskie. 

a) Propozycją dla młodych, którą należy rozwijać zarówno w parafiach jak i na poziomie 
międzyparafialnym, powinny być małe grupy duszpasterskie, nie tylko te związane z istniejącymi 
w diecezji ruchami i wspólnotami kościelnymi. W takich grupach możliwe jest bowiem zbudowanie 
życzliwych relacji, a także dostrzeżenie sytuacji życiowej i dynamiki wiary oraz bieżących problemów 
i potrzeb młodych ludzi. Uczestnictwo w małych grupach może być dobrą propozycją dla osób, 
które chcą kontynuować formację po przyjęciu sakramentu bierzmowania. 

b) Na początku roku duszpasterskiego konieczne jest skierowanie przez proboszcza zaproszenia do 
członków istniejących w parafii małych grup, ruchów, wspólnot i organizacji, szczególnie tych 
młodzieżowych, aby udali się z wiarygodnym przekazem Dobrej Nowiny tam, gdzie na co dzień 
żyją młodzi: szkoły, internaty, miejsca spędzania wolnego czasu itp. 

II. KOMISJA DO SPRAW MEDIÓW 

1. Strony internetowe. 

a) Udostępnianie w internecie informacji o Kościele nie jest już dzisiaj jedynie możliwością, lecz 
koniecznością. Dlatego istniejące i dopiero tworzone strony internetowe instytucji diecezjalnych, 
parafii, a także ruchów i stowarzyszeń katolickich powinny wyróżniać się jakością oraz – co 
najważniejsze – aktualnością zamieszczanych informacji. 

b) Zaleca się, aby w ciągu roku od zakończenia synodu wszystkie parafie posiadały swoje strony 
internetowe. Pomocą w ich przygotowaniu będzie służyło Diecezjalne Biuro Prasowe. 

2. Ludzie Kościoła w mediach. 

a) Należy zachęcać kapłanów, osoby konsekrowanie i wiernych świeckich, którzy odkrywają swego 
rodzaju powołanie do obecności w mediach, szczególnie w tzw. nowych mediach, aby odważnie działali 
w tej przestrzeni, promując wartości chrześcijańskie. Mogą to robić nie tylko poprzez tworzenie czy 
rozpowszechnianie konkretnych treści, ale także poprzez sam sposób komunikowania się, któremu 
obce są hejt i ekshibicjonizm. Należy jednak przy tym pamiętać, że żadna inicjatywa medialna nie 
może przypisywać sobie miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej. 

b) Należy otoczyć duszpasterską troską osoby zaangażowane w prowadzenie stron internetowych 
i profili parafii lub innych wspólnot w mediach społecznościowych oraz w redagowanie gazetek 
parafialnych w formie drukowanej, a także wszystkich, którzy w różny sposób podejmują 
ewangelizację poprzez media. W tym właśnie celu Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej, 
we współpracy z Diecezjalnym Biurem Prasowym, powinien cyklicznie organizować dni skupienia 
i warsztaty medialne, które będą stanowiły okazję do budowania w diecezji środowiska osób 
zaangażowanych w działalność ewangelizacyjną w mediach. Elementy edukacji medialnej powinny 
również zostać włączone do programu Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich. 


