
SINODAS 2021  -  2023 
Pats žodis "sinodas" atėjo pas mus iš  senovės graikų kalbos. Tai 

reiškia "susirinkimas" arba "taryba".  

 
 

 

Žodis "sinodas" taip pat gali būti išverstas kaip 

"bendras vietinis kelias" arba "ėjimas kartu". Šį žodį   

Ankstyvoji  Bažnyčia  pasirinko  vyskupų 

susirinkimams įvardinti.   Paprastai tai būdavo šalies ar 

teritorijos vyskupų susirinkimai. Jie susirinkdavo kartu 

melstis ir aptarti   svarbius Bažnyčios gyvenimo 

klausimus. Nuo 1965 m. šv. Popiežius Paulius VI 

vadovavimo sinodai tapo įprastu Visuotinės Bažnyčios 

reiškiniu.   Paprastai jie vyksta Romoje, į juos renkasi 

vyskupai iš viso pasaulio šalių, tačiau sinodai taip pat 

įtraukia kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Jie taip pat 

teikia ataskaitas, išreiškia savo nuomonę, dalyvauja 

dialoguose  ir diskusijose. 

Sinodas    nevadovauja  Bažnyčiai, o perduoda popiežiui Dievo tautos troškimus ir poreikius.   

 Generalinis sekretoriatas ir Taryba 

padeda popiežiui parengti 

dokumentą, kuriame 

apibendrinami   pagrindiniai 

Sinodo  rezultatai,  siūlomi Sinode 

aptariamų problemų  sprendimo 

būdai ir išdėstomi  planai kitiems 

sinodams. 

12  Tarybos asmenų renka Sinodo 

nariai,  o tris - skiria  popiežius. 
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Nuo   1967 m.  Bažnyčioje buvo 19 sinodų. Kiekvieną      kartą  pasiruošimas Sinodui prasideda 

nuo   vyskupijos. Vyskupų konferencijos rengia klausimus, kurie vėliau svarstomi ir aptariami 

kiekvienoje vyskupijoje. Remiantis diskusijų rezultatais, parengiamas dokumentas, kuris vėliau  

siunčiamas į Romą. Remiantis ,,laiškais“ iš visų vyskupijų sudaroma Sinodo programa. 

2021–2023 m. Sinodas išsiskiria tuo, kad diskusijoje apie Bažnyčios ateitį kviečiami dalyvauti visi 

tikintieji. 

Ankstesni sinodai svarstė įvairius Bažnyčios gyvenimo 

aspektus: šeimą, jaunimą,     Dievo Žodį,   Eucharistiją,  

vyskupų vietą ir kt. Šis Sinodas yra skirtas visos  

Bažnyčios  gyvenimui, t. y. kokia bus Katalikų Bažnyčia 

trečiame  tūkstantmetyje. Popiežius kviečia mus visus: 

pasauliečius, vienuolius, kunigus ir vyskupus  į dialogą, 

pradėti atviras diskusijas apie sudėtingas problemas, 

nuoskaudų  ir nesusipratimų įveikimus, ieškojimą  naujų 

būdų  skelbti Dievo  Žodį ir perteikti tikėjimą.  

Spalio 9  d. Popiežius pradėjo pasiruošimą 

Sinodui. Šį kartą Bažnyčios bendras kelias yra 

padalintas į tris etapus. Pirmasis – vietinės 

Bažnyčios - visose vyskupijose buvo 

atidarytas  spalio 17 d.  Tai truks beveik metus, 

ir kiekvienas iš mūsų yra pašauktas jame 

dalyvauti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Regioninis / kontinentinis etapas yra 

galutinio dokumento   rengimo laikas ne tik 

kiekvienai šaliai, bet ir kiekvienam žemynui.   

Trečiasis etapas –   Sinodas Romoje.  
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• Atsiliepk ir ateik į diskusiją 

parapijoje ar 

bendruomenėje, kuriai 

priklausai. 

• Ateik su nuostata, kad 

moderatoriai nori išgirsti 

tavo nuomonę, o ne 

kaltinimus. 

• Kartu su grupe ieškokite 

atsakymų į klausimus: 

 kas toliau? 

 ką galime daryti/keisti? 

 kokią Bažnyčią noriu 

matyti ateityje? 

O ką 

daryti??? 

BENDRAVIMAS 
Svarbu ne tik kalbėti, bet ir klausyti kitų, kartu 

ieškoti atsakymų ir melstis už parapiją. 

ĮSITRAUKIMAS 
Ne tik reikalauti ir siūlyti, tačiau ir įsipareigoti, 
būti Bažnyčios bendruomenės dalimi. 

MISIJA 
Skleisti Gerąją Naujieną, būti Kristaus apaštalu 
šiuolaikiniame pasaulyje. 


