
DIECEZJALNE STUDIUM FORMACYJNE DLA ŚWIECKICH 

W roku 2019/2020 po raz kolejny pojawia się w diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej propozycja pogłębionej formacji duchowej i intelektualnej 
dla osób świeckich, która będzie się odbywała w ramach Diecezjalnego 
Studium Formacyjnego dla Świeckich (DSFŚ). W jego programie znajdują 
się podstawowe zagadnienia dotyczące Pisma Świętego, prawd wiary, zasad 
życia moralnego, duchowości, liturgii, powołania i misji świeckich w Kościele, 
a także komunikacji. Poszczególne zajęcia, również w formie warsztatowej, 
prowadzą specjaliści z powyższych dziedzin. Oprócz tego, w programie 
formacyjnym znajdują się: codzienna Eucharystia, czas na wspólną i osobistą 
modlitwę oraz możliwość spotkań i rozmów z innymi uczestnikami.  

W ramach DSFŚ odbywa się przygotowanie kandydatów do: 1) funkcji 
lektora, 2) funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, 3) posługi 
akolity, 4) funkcji animatora katechezy parafialnej. Istnieje również 
propozycja formacji dla osób, które nie podejmą żadnej z powyższych funkcji 
i posług, zwłaszcza dla członków parafialnych zespołów synodalnych (5). 

Udział w DSFŚ oznacza pełne uczestnictwo w trzech sesjach, które 
odbędą się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Seminaryjnej 2a 
w Koszalinie (obok Wyższego Seminarium Duchownego) w terminach: 
15-17 listopada 2019 roku, 6-8 marca 2020 roku i 15-17 maja 2020 roku. 
Sesje formacyjne rozpoczynają się w piątek o godz. 17:30 i kończą w niedzielę 
o godz. 13:30. Kandydatów do podjęcia formacji w DSFŚ należy zgłaszać 
do 9 listopada 2019 roku, zgodnie z niżej podanymi zasadami. 

Opłata za roczną formację w wysokości 400 zł (wraz z noclegami 
i pełnym wyżywieniem) może być dokonana jednorazowo na pierwszym 
spotkaniu lub w trzech ratach: 140 zł, 130 zł, 130 zł. Koszty formacji 
lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., akolitów i animatorów 
katechezy parafialnej ponosi parafia zgłaszająca kandydata. Natomiast koszty 
formacji członków zespołów synodalnych i innych osób ponosi jej uczestnik, 
chyba że ksiądz proboszcz zaproponuje inny sposób jej sfinansowania.  

1) Funkcja lektora (formacja roczna) 

Jego zadaniem jest czytanie słowa Bożego podczas Eucharystii. Kandydatki 
i kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat i przynajmniej wykształcenie 
ponadpodstawowe. Należy ich zgłaszać za pomocą formularza ze strony 
www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Lektor_zgloszenie.pdf, który po 
wypełnieniu ma być przesłany na adres: Diecezjalna Szkoła Lektora, Centrum 
Edukacyjno-Formacyjne, ul. Seminaryjna 2a, 75-817 Koszalin. 
Odpowiedzialnym jest ks. Tomasz Tomaszewski, e-mail: biblista@op.pl.  

2) Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii św. (formacja roczna) 

Jego zadaniem jest zanoszenie Komunii św. chorym, a w szczególnych 
przypadkach również pomaganie kapłanowi w jej udzielaniu podczas Mszy. 
Kandydaci powinni mieć ukończone 35 lat, przynajmniej wykształcenie 
średnie, nienaganną opinię w środowisku (parafia, miejsce pracy, sąsiedztwo) 
i zgodę żony. Należy ich zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Biskupiej 
za pomocą formularza ze strony www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/ 
Nadzwyczajny_szafarz_zgloszenie.pdf.  
Odpowiedzialnym jest ks. Łukasz Gąsiorowski, e-mail: luk.gas@gmail.com. 

3) Posługa akolity (formacja dwuletnia) 

Jego zadaniem jest pomaganie kapłanowi w przygotowaniu i celebrowaniu 
Eucharystii, m.in., w razie potrzeby, udzielanie Komunii św. W szczególnych 
przypadkach może wystawiać Najśw. Sakrament do adoracji, bez udzielania 
błogosławieństwa. Idzie również ze swoją posługą do chorych, cierpiących 
fizycznie i duchowo oraz dotkniętych różnymi słabościami. Kandydaci 
powinni już pełnić funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii św. oraz mieć 
ukończone 35 lat, przynajmniej wykształcenie średnie, nienaganną opinię 
w środowisku (parafia, miejsce pracy, sąsiedztwo) i zgodę żony. Należy ich 
zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Biskupiej za pomocą formularza 
ze strony www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Akolita_zgloszenie.pdf.  
Odpowiedzialnym jest ks. Łukasz Gąsiorowski, e-mail: luk.gas@gmail.com. 

4) Funkcja animatora katechezy parafialnej (formacja roczna) 

Jego zadaniem jest pomoc w katechezie przygotowującej do sakramentów, 
zwłaszcza bierzmowania. Kandydatki i kandydaci powinni być przynajmniej 
uczniami szkoły średniej i po przyjęciu bierzmowania. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Kandydatów należy zgłaszać 
w Wydziale Katechetycznym Kurii Biskupiej za pomocą formularza ze strony 
www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/Animator_zgloszenie.pdf. 
Odpowiedzialnym jest ks. Radosław Mazur, e-mail: mazurski@poczta.onet.pl. 

5) Członkowie parafialnych zespołów synodalnych (formacja roczna) 

Kandydatkami i kandydatami mogą być osoby pełnoletnie, które nie 
ukończyły jeszcze DSFŚ, również jako lektorzy, nadzwyczajni szafarze 
Komunii św. lub animatorzy katechezy parafialnej. Należy ich zgłaszać za 
pomocą formularza ze strony www.diecezjakoszalin.pl/files/media/pliki/ 
DSFS_zgloszenie_czlonek_ZS.pdf, który po wypełnieniu ma być przesłany na 
adres: Sekretariat Synodu, ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin.  
Odpowiedzialnym jest ks. Tomasz Tomaszewski – sekretarz Synodu, e-mail: 
synod@koszalin.opoka.org.pl, tel. 664 066 016. 
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