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W naszej Archidiecezji dobiegły końca prace związane z przygotowaniem syntezy
diecezjalnej Synodu Biskupów. W związku z tym pragnę serdecznie, również Księdzu
Dziekanowi, podziękować za utworzenie grup dekanalnych, organizowane spotkania synodalne,
dyskusje i modlitwy związane z zaproponowanymi tematami, a szczególnie za trud włożony
w zebranie wniosków, opinii i doświadczeń, które zostały na czas zredagowane w dekanalnej
syntezie i przesłane do Kolegium Synodu. Spotkania te ukazały kolejny raz szczególną wartość
pastoralną dekanatu, który konkretnie uwzględnia specyfikę wspólnot parafialnych i kościołów
filialnych, ukazuje także pełniejszy obraz społeczno-religijny oraz posiada szersze możliwości
pastoralne, szczególnie na terenie naszej Archidiecezji. Dziękuję jednocześnie za wspólne
modlitwy, wypowiedzi i aktywny udział podczas plenarnych zebrań, gdy gromadziliśmy się jako
Forum Synodu Biskupów w Auli Wydziału Teologicznego.
Pragnę równocześnie podziękować za uczestnictwo w ostatnim Forum Synodu w sobotę,
11 czerwca br., w 35. Rocznicę wizyty Jana Pawła II w Szczecinie, w kościele Arcybiskupiego
Wyższego Seminarium Duchownego, które było zwieńczeniem wszystkich dyskusji synodalnych.
Podczas naszego ostatniego spotkania miało miejsce uroczyste podpisanie i opieczętowanie
syntezy diecezjalnej, która została pobłogosławiona. Msza Święta koncelebrowana była wspólną
modlitwą dziękczynną za prace synodalne, a zarazem błagalną w intencji naszej diecezji,
przeżywającej Jubileusz 50-lecia istnienia. Podczas tej liturgii zapowiedziałem decyzję
o powołaniu Drogi Pastoralnej Diecezji, którą będą tworzyć obecni członkowie Forum Synodu
Biskupów, zachowując tę samą strukturę organizacyjną.
Wraz z niniejszym pismem przekazuję na ręce Księdza Dziekana dokumentację dla
dekanatu, którą stanowi: synteza diecezjalna Synodu Biskupów wraz z opisem przebiegu etapu
diecezjalnego, prezentacja treści zawartych w syntezie oraz Wasze dekanalne opracowanie
synodalne, które niniejszym zatwierdzam i błogosławię do realizacji na terenie dekanatu.
Wierzę, że przemyślenia zrodzone podczas modlitwy i spotkań dekanalnych, odczytane w Duchu
Świętym, będą zarazem pomocą w duszpasterstwie urzeczywistnianym w dekanacie, Księdzu
Dziekanowi powierzonym.
Dziękuję jednocześnie za dzisiejszą wspólną modlitwę dziękczynną podczas
Jubileuszowej liturgii w Archikatedrze. W dniu jutrzejszym, 29 czerwca br., wspomniane
dokumenty zostaną opublikowane na internetowej stronie diecezji i wysłane do Konferencji
Episkopatu Polski, jako nasz wkład w przygotowanie synodalnej syntezy krajowej.
Na dalszą drogę pastoralną Waszego Dekanatu z serca błogosławię.
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