I. ISTOTA I CEL SYNODU DIECEZJALNEGO

II. ZESPOŁY SYNODALNE

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest najważniejszym
organem doradczym dla biskupa diecezjalnego. Nasz biskup
Edward Dajczak zwołał synod, ponieważ chce się poradzić Kościoła,
któremu przewodniczy, oraz wsłuchać się w głos Ducha Świętego,
który przemawia przez nas jako wspólnotę diecezjalną. Synod jest także
okazją do tego, by biskup dowiedział się o naszym doświadczaniu wiary.
W czasie synodu trzeba się będzie przyjrzeć temu, w jakim miejscu
się znajdujemy jako Kościół diecezjalny: jak jest z naszą codzienną
wiernością wobec Ewangelii i jak ją dzisiaj głosimy? jakie stoją przed
nami wyzwania? z czym sobie radzimy dobrze, a z czym kiepsko? jakie
środki mamy do dyspozycji? jak sprawdzają się istniejące struktury?
Chodzi więc o podjęcie refleksji na temat jakości naszego życia
chrześcijańskiego: od poziomu parafii aż po całą diecezję.
Po przeprowadzeniu tego swoistego rachunku sumienia, będzie
można przejść do realizacji kolejnego zadania, które stoi przed
synodem: co robić w bliższej i dalszej przyszłości? jak organizować
życie naszych wspólnot parafialnych, by stawały się coraz bardziej tym,
czym już są, czyli Kościołem – znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi
z Bogiem i między sobą?
Synod powinien nas zatem doprowadzić do wypracowania pewnej
wizji na przyszłość i planu wprowadzania jej w życie. Jednak
jeszcze istotniejsze od tego, co uda się nam doradzić naszemu
biskupowi, będzie doświadczenie współodpowiedzialności za
Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie tego, że we wspólnocie
Kościoła towarzyszy nam nieustannie żywa obecność Syna Bożego
Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Boga Ojca.
W sesjach synodalnych, które będą już właściwie ostatnim etapem
synodu, wezmą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne
i wskazani przez biskupa diecezjalnego: kapłani, osoby konsekrowane
i świeckie. Sesje synodalne będą czasem przedstawiania i dyskutowania
projektów uchwał synodalnych, zgłaszania poprawek i przeprowadzania
głosowań. Zanim jednak dojdzie do tego końcowego etapu, będzie
można w różny sposób uczestniczyć w synodzie, zwłaszcza poprzez
zaangażowanie się w prace zespołów synodalnych.

Parafialne i pozaparafialne zespoły synodalne są podstawowymi
grupami konsultacyjnymi podczas synodu. To głównie w oparciu
o wyniki ich prac, synodalne komisje tematyczne dokonają najpierw
diagnozy obecnej sytuacji Kościoła w diecezji koszalińskokołobrzeskiej, a następnie zaproponują możliwie najlepsze rozwiązania
kwestii duszpasterskich i innych problemów poruszanych na synodzie.
Zadania członków zespołu synodalnego są następujące:
 modlitwa za diecezję koszalińsko-kołobrzeską i za dzieło synodu
oraz kształtowanie form tej modlitwy w swojej wspólnocie,
 wspólna refleksja i dyskusja nad zagadnieniami wskazywanymi
przez sekretariat synodu na kolejnych etapach prac synodalnych,
 podejmowanie powyższych działań w oparciu o konkretne
doświadczenia parafii lub innej wspólnoty (ruch, stowarzyszenie
itd.), a także na podstawie opinii tworzących je osób,
 formułowanie wniosków i propozycji dotyczących organizacji
życia religijnego w diecezji,
 informowanie o synodzie i jego pracach w swoim środowisku,
 udział w spotkaniach organizowanych przez sekretariat synodu.
Przewodniczącym parafialnego zespołu synodalnego jest ksiądz
proboszcz, a zespołu pozaparafialnego – kapłan wyznaczony przez
biskupa diecezjalnego. Każdy zespół synodalny ma swojego sekretarza,
którego szczególnym zadaniem jest sporządzanie protokołu z każdego
zebrania i przekazywanie go do sekretariatu synodu, po zatwierdzeniu
przez przewodniczącego zespołu.
Zebrania zespołu synodalnego powinny się odbywać zgodnie
z kalendarzem prac synodalnych wyznaczonym przez sekretariat
synodu. Zebrania mają obejmować modlitwę, zapoznanie się
z informacjami o aktualnym przebiegu synodu i obrady nad
zagadnieniami przekazanymi przez sekretariat synodu.
Członkowie zespołu synodalnego są w szczególny sposób zaproszeni
do udziału w Mszach wotywnych o Duchu Świętym, które są
celebrowane w każdej parafii w drugie czwartki miesiąca.
Regulamin synodu: www.diecezjakoszalin.pl/regulamin-synodu.

III. LIST Z WATYKANU

IV. REKOLEKCJE DLA ZESPOŁÓW SYNODALNYCH
 2-4 lutego 2018 roku
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
 16-18 lutego 2018 roku
Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie
 13-15 kwietnia 2018 roku
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
 20-22 kwietnia 2018 roku
Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie
Szczegółowe informacje zostaną w odpowiednim czasie umieszczone
na stronie internetowej i przekazane członkom zespołów synodalnych.
V. SEKRETARIAT SYNODU





adres: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin
telefon: 664 066 016
e-mail: synod@koszalin.opoka.org.pl
www.diecezjakoszalin.pl/synod

