
 

 

 

 

 

 

BISKUP 

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI 

 

ZARZĄDZENIE  

W SPRAWIE CELEBROWANIA MSZY O DUCHU ŚWIĘTYM  

PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ 

ORAZ POWOŁANIA ZESPOŁÓW SYNODALNYCH 
 

I. Zarządzam, aby podczas II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jeżeli przepisy 

liturgiczne na to pozwalają, w każdy drugi czwartek miesiąca, od dnia 11 maja 2017 

roku, w każdym kościele i w każdej kaplicy na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 

celebrować jedną Mszę wotywną o Duchu Świętym. W roku 2017 będą to dni: 11 maja, 

13 lipca, 10 sierpnia, 12 października i 14 grudnia. Natomiast 8 czerwca, 14 września 

i 9 listopada należy zachować formularz liturgiczny z przypadającego w te dni święta. 

II. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 

z dnia 23 grudnia 2016 r. (znak: B 15 - 5/16), niniejszym zobowiązuję wszystkich księży 

proboszczów do powołania w każdej parafii parafialnego zespołu synodalnego.  

1. Przewodniczącym parafialnego zespołu synodalnego będzie ksiądz proboszcz. 

2. Członkami parafialnych zespołów synodalnych mają być przede wszystkim: 

a) parafialni delegaci na spotkania synodalne, 

b) członkowie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, 

c) katecheci (osoby świeckie i konsekrowane) zatrudnieni w szkołach na terenie 

danej parafii w wymiarze pracy nie mniejszym niż pół etatu, z zachowaniem 

zasady, że jeden katecheta może należeć wyłącznie do jednego parafialnego 

zespołu synodalnego, 

d) animatorzy katechezy parafialnej, 

e) lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, 

f) liderzy katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot istniejących w parafii. 

3. Do zadań parafialnych zespołów synodalnych będzie należało w szczególności: 

a) formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji, 

b) refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez Sekretariat Synodu na danym 

etapie prac synodalnych, podejmowana z punktu widzenia doświadczenia 

wspólnoty lokalnej i dokonywana również w oparciu o gromadzone opinie 

członków tej wspólnoty, 

c) modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii, 

d) promowanie Synodu w parafii i informowanie o jego pracach. 

III. W uzasadnionych przypadkach Komisja główna może zezwolić na powołanie 

międzyparafialnego zespołu synodalnego. Wspólny wniosek w tej sprawie powinni 

złożyć w Sekretariacie Synodu do dnia 31 marca 2017 roku zainteresowani księża 

proboszczowie, wskazując tego spośród nich, który będzie przewodniczącym takiego 

zespołu. W pozostałych sprawach do międzyparafialnych zespołów synodalnych stosuje 

się powyższe wskazania dotyczące parafialnych zespołów synodalnych. 



 

IV. Pierwsze spotkanie parafialnego i międzyparafialnego zespołu synodalnego powinno się 

odbyć dnia 11 maja 2017 roku i rozpocząć Mszą wotywną o Duchu Świętym. Następnie 

członkowie zespołu wybiorą jego sekretarza, a przewodniczący zespołu przekaże do 

Sekretariatu Synodu do dnia 31 maja 2017 roku pisemną informację o powołaniu zespołu 

wraz z listą jego członków i danymi kontaktowymi sekretarza, w tym jego adresem 

e-mail i numerem telefonu. 

V. Zespoły synodalne mogą również powstawać poza strukturami parafialnymi, 

na przykład w ramach działających na terenie diecezji ruchów i stowarzyszeń 

katolickich, zgromadzeń zakonnych, duszpasterstw specjalistycznych (rodzin, młodzieży 

itd.). 

1. Decyzję o powołaniu takiego zespołu synodalnego podejmuje Komisja główna na 

pisemny wniosek przedstawiciela środowiska postulującego powstanie takiego 

zespołu. 

2. Wniosek ten powinien zostać złożony w Sekretariacie Synodu do dnia 30 kwietnia 

2017 roku i zawierać: 

a) uzasadnienie potrzeby powstania zespołu synodalnego, 

b) listę proponowanych członków z krótką charakterystyką ich zaangażowania 

w Kościele i wskazaniem kandydata na przewodniczącego zespołu, którym 

zawsze powinien być kapłan, 

c) opinię odpowiedzialnego kapłana (moderatora, asystenta kościelnego, 

duszpasterza grupy zawodowej lub środowiskowej itp.) dotyczącą zwłaszcza 

zdatności kandydata na przewodniczącego zespołu. 

3. Przewodniczącego takiego zespołu synodalnego wyznacza biskup diecezjalny. 

4. Zadania i zasady funkcjonowania takiego zespołu synodalnego określają przepisy 

dotyczące parafialnych zespołów synodalnych.  

5. Pierwsze spotkanie zespołu synodalnego utworzonego poza strukturami parafialnymi 

powinno się odbyć do dnia 31 maja 2017 roku. Podczas niego członkowie zespołu 

wybiorą jego sekretarza, a przewodniczący zespołu przekaże do Sekretariatu Synodu 

do dnia 15 czerwca 2017 roku pisemną informację z danymi kontaktowymi 

sekretarza, w tym jego adresem e-mail i numerem telefonu. 

VI. Wszelką korespondencję, a także ewentualne zapytania dotyczące zespołów synodalnych 

należy kierować do Sekretariatu Synodu: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin, tel. 664 

066 016, e-mail: synod@koszalin.opoka.org.pl. 

VII. Etap kształtowania i powoływania zespołów synodalnych, a zwłaszcza ich prace 

powierzam opiece Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej oraz 

wstawiennictwu patronów diecezji – świętego Wojciecha i świętego Maksymiliana 

Kolbego. Wszystkim ich członkom życzę światła Ducha Świętego i z serca błogosławię. 

 

Koszalin, 1 marca 2017 r. 

Znak: B 15 - 32/17 

 

 

 

 

 

 

ks. dr Wacław Łukasz     + Edward Dajczak 

      Kanclerz Kurii     Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 


