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1. Skrócony opis Logo 

 

Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej obrazuje hasło Synodu: 

„Kościół na wzór Chrystusa”. Centralnym jego elementem jest chrystogram, 

jeden z najstarszych znaków, wskazujących na osobę Jezusa Chrystusa. 

Chrystogram jest otoczony przez grupę ludzi, która reprezentuje wspólnotę 

Kościoła. Wspólnota ta jest otwarta, zapraszająca wszystkich do Jezusa. 

Pastorał pośród kręgu osób symbolizuje biskupa diecezjalnego, który 

zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą.  

 

 

2. Pełny opis Logo 

Symbolika explicite: 

1. W środku Logo znajduje się chrystogram, jeden z najstarszych znaków 

określających osobę Jezusa Chrystusa. Jest on złożeniem dwóch greckich 

liter Χ (Chi) i Ρ(Ro), które są skrótem słowa Χριστóς (Christós) - Chrystus. 



Centralne umiejscowienie Chrystogramu oddaje prawdę, że Chrystus jest 

niezmiennym wzorem dla Kościoła.  

 

2. Chrystogram otacza wspólnota ludzi – Kościół, który powinien być zawsze 

budowany na wzór Chrystusa. Krąg osób otaczający Chrystogram jest 

otwarty, zapraszający do wejścia do wspólnoty uczniów Jezusa. Swym 

kształtem nawiązuje do kolumnady Berniniego otaczającej Plac św. Piotra na 

Watykanie, która obrazuje wyciągnięte „dłonie” Kościoła, pragnące 

przygarnąć wszystkich ludzi. Taki kształt kręgu wyraża powszechność 

Kościoła, jego katolickość. Dodatkowo wspólnota wiernych przedstawiona 

w Logo nie jest jednorodna, lecz wyraźnie zróżnicowana. Obrazuje to 

bogactwo form realizacji powołania chrześcijańskiego. 

 

3.  Pastorał umieszczony pośród wspólnoty wiernych Kościoła podkreśla, że 

biskup diecezjalny jest, parafrazując słowa św. Augustyna, „z wiernymi 

chrześcijaninem a dla wiernych biskupem”. Umiejscowienie pastorału w osi 

Chrystogramu oznacza, że biskup diecezjalny najpełniej reprezentuje misję 

Chrystusa (pasterską, prorocką, kapłańską) w diecezji, która została 

powierzona jego pasterskiej trosce. Dlatego to biskup diecezjalny zwołuje 

synod i jest jego  jedynym ustawodawcą.  

 

Symbolika implicite: 

1. Wspólnota Kościoła wraz z biskupem, otaczająca Chrystusa 

symbolizowanego przez chrystogram, rozmieszczona jest zgodnie z 

kształtem kolumnady Berniniego tworzącej całość z Bazyliką św. Piotra na 

Watykanie. Pastorał umieszczony jest graficznie tam, gdzie w rzeczywistości 

znajduje się Bazylika Św. Piotra. Wyrażona jest przez to idea łączności 

Kościoła partykularnego z Kościołem powszechnym, łączności biskupa 

diecezjalnego z biskupem Rzymu oraz zakorzenienie biskupa diecezjalnego 

w tradycji apostolskiej.  

Rozmieszczenie poszczególnych członków wspólnoty Kościoła 

zgodnie z kształtem kolumnady, na szczycie której znajdują się figury 

świętych oznacza, że każdy wezwany jest do świętości.  

 

2. Układ Logo pośrednio przypomina monstrancję. Ma to podkreślać  

szczególny rys duchowości diecezji tarnowskiej – głęboką pobożność 

eucharystyczną.  

 



3. Połączenie chrystogramu, jednego z najstarszych znaków Chrystusa i 

współczesnych „ikonek” przedstawiających ludzi, obrazuje integralne 

powiązanie tradycji i pewnego novum w procesie rozwoju Kościoła.  

 

4. Dopuszczonych jest pięć monochromatycznych kolorów Logo: niebieski, 

czerwony, złoty, biały i czarny. Trzy pierwsze są głównymi kolorami, które 

występują w herbie diecezji tarnowskiej. Biały i czarny to kolory wybrane ze 

względu na przesłanki praktyczne. W pewnych układach tła, kolor biały i 

czarny wydaje się być najbardziej optymalny.  
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