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II Synod diecezjalny, zwołany dekretem z dnia 11 czerwca 2016 roku przez biskupa 

koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, jest zebraniem przedstawicieli kapłanów, 

osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy dla 

dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą 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. 

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej został uroczyście otwarty dnia 25 lutego 2017 

roku podczas Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego 

Edwarda Dajczaka w kościele katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie. 

Tego samego dnia zostały ustanowione komisje synodalne: Komisja główna, Komisja 

teologiczna, Komisja prawna i komisje tematyczne oraz Sekretariat synodu, a ich członkowie 

otrzymali dekrety nominacyjne.  

Podczas każdej Mszy odmawiana jest Modlitwa za diecezję, a w drugie czwartki miesiąca w 

każdym kościele i w każdej kaplicy na terenie diecezji celebrowana jest Msza wotywna o 

Duchu Świętym. We wszystkich parafiach powstały parafialne zespoły synodalne. Komisja 

główna podjęła również decyzje o powołaniu zespołów synodalnych poza strukturami 

parafialnymi. Zespoły synodalne stanowią podstawowe ciała konsultacyjne synodu. 

Synod jest dla pasterza okazją, aby usłyszał o doświadczeniu wiary swojej owczarni. O takiej 

właśnie postawie biskupa napisał papież Franciszek w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w 

dzisiejszym świecie Evangelii gaudium: "Biskup w pewnych okolicznościach powinien iść za 

ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim dlatego, że sama owczarnia 

ma swój węch, aby rozpoznać nowe drogi" (nr 31). 

W czasie synodu trzeba będzie się przyjrzeć temu, w jakim punkcie jesteśmy jako Kościół 

lokalny: jak jest z naszą wiernością wobec Ewangelii, 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: co robić w bliższej i dalszej przyszłości? jak organizować życie naszych 

wspólnot tak, 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 wprowadzenia jej w życie. 

Synod diecezjalny jest zatem najważniejszym ciałem doradczym biskupa. W sensie ścisłym, 

w synodzie biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne i zaproszeni przez 

biskupa do wzięcia w nim udziału. Sesje synodalne, w których wezmą udział ci delegaci, będą 
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już właściwie ostatnim etapem synodu. Zanim jednak do niego dojdziemy, pojawią się 

wcześniejsze etapy, na których będzie można uczestniczyć w synodzie na różne sposoby. 

 

 

Logo synodu jest zmodyfikowanym logo diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W jego górnym półokręgu 

widnieje napis II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 

 

 

Z prawej strony widoczne są kontury konkatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Kołobrzegu i katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 

Koszalinie. Wizerunek tej pierwszej, inaczej niż w rzeczywistości, jest nieco mniejszy od 

kościoła katedralnego, co wskazuje na pierwszeństwo stolicy biskupiej. Konkatedra 

przedstawiona jest w pewnym oddaleniu, co w perspektywie historycznej nawiązuje do 

utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu w roku 1000. 

Oba kontury łączy krzyż, który jest zwrócony ku morzu, oznaczonemu u podstawy koła 

czterema falistymi pasami w kolorze niebieskim. Ilość tych pasów odnosi się do czterech 

Ewangelii, co wskazuje na misyjny i ewangelizacyjny charakter nadbałtyckiej diecezji 

koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzyż jest znakiem obecności Kościoła katolickiego na tych 

ziemiach, a przedstawiony jako łącznik stanowi znak wspólnoty ludzi zamieszkujących tę 

diecezję. 

W lewej górnej części koła znajduje się symboliczne odzwierciedlenie płomienia w kolorze 

pomarańczowo-czerwonym. Jest to nawiązanie do zawołania pierwszego biskupa diecezji – 

kardynała nominata Ignacego Jeża (1914-2007), które brzmiało: Veni ignem 

mittere - "Przyszedłem rzucić ogień" (Łk 12, 49). Kolor pomarańczowo-żółty jest poświatą 

tego płomienia, co oznacza, że Kościół koszalińsko-kołobrzeski realizuje cele wyznaczone 

mu od początku jego istnienia. 
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