PIERWSZE ZEBRANIE ZESPOŁU SYNODALNEGO
PODCZAS II SYNODU DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
1. Zapowiedź synodu
W swoim zaproszeniu na diecezjalną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,
odbywającą się dnia 20 września 2015 roku, biskup Edward Dajczak zapowiedział zwołanie II Synodu
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: „Tegoroczna pielgrzymka jest czasem wyjątkowym i niepowtarzalnym,
ponieważ właśnie w naszym Sanktuarium chcemy rozpocząć przygotowanie do drugiego synodu naszej
diecezji. (...) Proszę Was bardzo o włączenie się w tę wielką wspólną modlitwę przez, mający potrwać około
roku, okres duchowego przygotowania do naszego synodu.” W ten sposób rozpoczął się w naszej diecezji tak
zwany okres presynodalny, czyli poprzedzający rozpoczęcie synodu. W tym czasie odbyła się seria spotkań
formacyjnych i rekolekcji, w których wzięło udział w sumie około 750 przedstawicieli parafii w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.
2. Zwołanie synodu
Dnia 11 czerwca 2016 roku, podczas diecezjalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski w bazylice
konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu, biskup Edward Dajczak podpisał dokument,
w którym zwołał „II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, czyli zebranie wybranych kapłanów oraz
innych wiernych Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej będą
świadczyć pomoc biskupowi diecezjalnemu w usłyszeniu tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła
Koszalińsko-Kołobrzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzić we współczesnym
świecie.” Równocześnie Biskup poprosił wszystkich diecezjan o zaangażowanie się w synod, w sposób
szczególny poprzez gorliwą modlitwę w jego intencji za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,
Pani Skrzatuskiej oraz Patronów naszej diecezji – św. Wojciecha i św. Maksymiliana.”
3. Modlitwa za diecezję
Podczas diecezjalnej pielgrzymki do Skrzatusza, dnia 18 września 2016 roku przedstawiciele parafii
otrzymali obrazki z modlitwą za diecezję – tą samą, która była już odmawiana w związku z obchodzonym
w 2012 roku 40-leciem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup zalecił, aby ta modlitwa była odmawiana na
zakończenie każdej Mszy Świętej, a dnia 25 września 2016 roku, w swoim liście zachęcającym do pogłębienia
życia modlitewnego w czasie trwania synodu, napisał: „Kochani Diecezjanie! Zwołałem synod, bo czasy,
w których żyjemy, potrzebują ożywienia przez Ducha Bożego. Synod jest naszą nadzieją – musimy
wsłuchiwać się w głos Boga mówiącego do swojej cząstki Kościoła, jaką jest nasza diecezja. Synod jest
wspólną odpowiedzialnością za naszą wiarę i wiarę przyszłych pokoleń. Jest on także ważnym pytaniem:
Kościele Koszalińsko-Kołobrzeski, gdzie jesteś dzisiaj i dokąd zmierzasz?”
4. Przygotowania do otwarcia synodu
Dnia 1 października 2016 roku swoją pracę rozpoczął Sekretarz synodu, który odpowiada za
koordynację wszystkich prac synodalnych. Natomiast dnia 23 grudnia 2016 roku został podpisany przez
biskupa Edwarda Dajczaka i wszedł w życie Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, który określa
wszystko, co jest potrzebne do właściwego, sprawnego i – miejmy nadzieję – owocnego przebiegu synodu.
W okresie od października 2016 roku do marca 2017 roku odbyły się spotkania formacyjne i rekolekcje dla
delegatów synodalnych z parafii, w których wzięło udział w sumie około 650 osób.
5. Otwarcie synodu
II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej został uroczyście otwarty dnia 25 lutego 2017 roku
podczas Eucharystii z udziałem kilkuset wiernych z całej diecezji, koncelebrowanej przez 4 biskupów i około
150 kapłanów pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w kościele katedralnym pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Koszalinie. Tego samego dnia zostały powołane komisje synodalne: Komisja główna,
Komisja teologiczna i Komisja prawna oraz jedenaście komisji tematycznych (do spraw wiernych świeckich,
duchowieństwa, osób konsekrowanych, kultu Bożego, duszpasterstwa i nowej ewangelizacji, katechizacji,
mediów oraz do spraw charytatywnych, administracyjnych, ekonomicznych i historycznych).

6. Istota i cel synodu
Synod diecezjalny jest zwoływany przez biskupa diecezji zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić
Kościoła, któremu przewodniczy, oraz wsłuchać się w głos Ducha Świętego, który przemawia przez
wspólnotę Kościoła diecezjalnego. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest więc okazją do tego, aby
nasz Biskup usłyszał o naszym doświadczeniu wiary.
W czasie naszego 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 itd. Chodzi więc o podjęcie rozmowy na temat jakości naszego życia
chrześcijańskiego: od poziomu małych grup, poprzez parafie, dekanaty, 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, aby 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 Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca.
Synod diecezjalny jest więc najważniejszym ciałem doradczym Biskupa. W sensie ścisłym, w synodzie
biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne i wskazani przez Biskupa. Sesje synodalne,
w których wezmą udział ci delegaci, będą już właściwie ostatnim etapem synodu. Będzie to czas
przedstawiania i dyskutowania projektów uchwał synodalnych, zgłaszania poprawek i głosowań. Zanim
jednak dojdzie do tego ostatniego etapu, muszą nastąpić etapy pośrednie, na których będzie można w różny
sposób uczestniczyć w synodzie, zwłaszcza poprzez swoje zaangażowanie w prace zespołów synodalnych.
7. Zespoły synodalne
Biskup Edward Dajczak zalecił, aby w każdej parafii został powołany parafialny zespół synodalny,
którego przewodniczącym będzie ksiądz proboszcz. Wskazał również, kto w pierwszym rzędzie powinien
wejść w skład takiego zespołu. Oprócz parafialnych zespołów synodalnych, istnieje również możliwość
tworzenia zespołów synodalnych poza strukturami parafialnymi, np. w ramach działających na terenie diecezji
ruchów i stowarzyszeń katolickich, zgromadzeń zakonnych, duszpasterstw specjalistycznych. Decyzję o ich
powstaniu podejmuje Komisja główna. Oba rodzaje zespołów synodalnych są podstawowymi ciałami
konsultacyjnymi synodu. W oparciu o wyniki ich prac komisje tematyczne – z jednej strony – wypracują
diagnozę obecnej sytuacji duszpasterskiej w diecezji, a z drugiej – zaproponują możliwie najlepsze rozwiązania
kwestii duszpasterskich i innych spraw poruszanych podczas synodu.
Właśnie dlatego do zadań zespołów synodalnych należy w szczególności:
 formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji,
 refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez Sekretariat synodu na danym etapie prac synodalnych, która
będzie podejmowana na podstawie konkretnych doświadczeń danej wspólnoty (parafia, ruch,
stowarzyszenie, duszpasterstwo specjalistyczne) i dokonywana również poprzez zbieranie opinii członków
tej wspólnoty,
 modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło synodu oraz kształtowanie form tej modlitwy w tej wspólnocie,
 promowanie synodu w swojej wspólnocie i informowanie o jego pracach.
Zebrania zespołu synodalnego powinny się odbywać regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych,
i obejmować modlitwę, zapoznanie się z informacjami o aktualnym przebiegu synodu i obrady nad
zagadnieniami przekazanymi przez Sekretariat synodu. Zadaniem sekretarza zespołu, wybranego przez jego
członków na pierwszym zebraniu, będzie sporządzanie protokołu z każdego zebrania i po zatwierdzeniu
przez przewodniczącego przekazywanie go do Sekretariatu synodu, przed upływem miesiąca od zebrania.
Dla członków zespołów synodalnych będą organizowane specjalne spotkania formacyjne i rekolekcje.

