ZNACZENIE LOGO SYNODU 2021-2023
Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne
mądrości i światła, sięga nieba. To znak głębokiej
żywotności i nadziei, wyraża krzyż Chrystusa.
Przywołuje Eucharystię, która świeci jak słońce.
Poziome gałęzie rozchylające się jak dłonie lub
skrzydła i sugerują jednocześnie Ducha Świętego.
Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu,
nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa
„synod”, które oznacza „wędrować razem”. Ludzi
łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich
to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją
podróż.
Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w jego różnorodności
sytuacji życiowych, pokoleń i pochodzenia. Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych
kolorów, które same w sobie są oznakami radości. Nie ma hierarchii wśród tych ludzi, są oni
na tym samym poziomie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy,
zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są przed
nimi, ale między nimi. W sposób naturalny dzieci i młodzież otwierają im drogę, nawiązując
do słów Jezusa z Ewangelii: „Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i uczonymi i objawiłeś prostaczkom” (Mt 11, 25).
Pozioma linia bazowa: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”
biegnie od lewej do prawej w kierunku tego marszu, podkreślając go i wzmacniając, kończąc
się tytułem „Synod 2021-2023”: to najwyższy punkt, który wszystko podsumowuje.
Isabelle de Senilhes – autorka logo mówi o sobie: „Jestem Francuzką, mieszkam w
Paryżu, jestem niezależnym grafikiem i specjalistą ds. komunikacji. Mam też doświadczenie
jako dziennikarz. Studiowałam w École des Arts Décoratifs w Orleanie oraz w École Estienne
w Paryżu. Moja działalność zawodowa rozpoczęła się w 1997 roku wraz z braćmi
dominikanami podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Moja dotychczasowa kariera
została naznaczona wieloma pięknymi spotkaniami w kręgach chrześcijańskich i
humanitarnych:
wydawnictwach,
grupach
prasowych,
diecezjach,
zakonach,
stowarzyszeniach… Rozciąga się również na szerszą świecką sieć firm, usług i agencji
komunikacji i wydarzeń, think-tanki… Lubię literaturę, fotografię, taniec, projektowanie
wnętrz. Uczestniczę w projektach renowacji dzieł sztuki i zabytków. Lubię piesze wędrówki i
jazdę konną na łonie natury oraz podróże. Gotowanie i enologia to dla mnie sztuka życia.
Angażuję się w wolontariat na rzecz ochrony środowiska. Jestem członkiem CVX, czyli
Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego i towarzyszę lokalnej wspólnocie”.
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