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Duchową inspiracją do rozpoczęcia prac synodalnych etapu diecezjalnego 
była homilia papieża Franciszka, wygłoszona 10 października 2021 r., podczas Mszy 

Świętej rozpoczynającej Synod Biskupów. W homilii papież zwrócił uwagę na trzy 
ważne czasowniki synodalne: „spotkać”, „słuchać” i „rozeznać”. Przeanalizował 
znaczenie tych słów, zachęcając do spotkań z Chrystusem i człowieka  
z człowiekiem; do aktywności w słuchaniu Boga i człowieka. Z nich bowiem wynika 

trzecia nasza aktywność – rozeznawanie.  

Kolejną inspiracją było „Vademecum Synodu o Synodalności, oficjalny 

podręcznik słuchania i rozeznawania w kościołach lokalnych” oraz „Dokument 

przygotowawczy XVI zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów ku 

kościołowi synodalnemu: Komunia, uczestnictwo i misja”, a także „List Pasterski 

Episkopatu Polski w związku z XVI zgromadzeniem ogólnym Synodu Biskupów”, 
który został odczytany w Polsce w niedzielę, 17 października 2021 r. W tym dniu  

w szczecińskiej Archikatedrze, podczas Mszy Świętej z udziałem przedstawicieli 

stowarzyszeń, ruchów i wspólnot kościelnych, koncelebrowanej przez Księży 
Dziekanów i Dekanalnych Koordynatorów Synodu, pod przewodnictwem Księdza 

Arcybiskupa Metropolity, nastąpiła inauguracja diecezjalnego etapu Synodu 

Biskupów, zwieńczona przekazaniem wspomnianych dokumentów. Liturgia ta oraz 

spotkanie, które po niej nastąpiło, stanowiło Forum Synodu Biskupów w naszej 
Archidiecezji. 

Następnie 6 listopada 2021 r. w gmachu Arcybiskupiego Wyższego 
Seminarium Duchownego odbyło się pierwsze spotkanie Kolegium Synodu 

Biskupów, tzw. „Dwunastu”, powołanego przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę, 

które zostało ustanowione do zbierania opinii i przygotowania syntezy diecezjalnej. 

Do tego gremium zostało powołanych dwanaście osób: Ks. dr Jarosław Staszewski 
SChr, Ks. Maciej Szmuc, Ks. dr Andrzej Zaniewski – Sekretarz diecezjalnego etapu 

Synodu Biskupów, Ks. Mariusz Wencławek SDB, s. Eliza Bojarska CSSF, s. Elżbieta 
Młynarczyk FMA, Maria Drąg, reprezentująca Bractwo Małych Stópek, Anna Porazik, 
reprezentująca Domowy Kościół, Piotr Goniszewski, reprezentujący Wydział 
Teologiczny US i Akcję Katolicką, Przemysław Landowski, reprezentujący 
nauczycieli, prof. Bohdan Boguszewski, dyrygent i wykładowca oraz Marzena 
Danowska, reprezentująca Neokatechumenat. Od tego momentu Kolegium Synodu 

dbało o stabilną pracę grup synodalnych i wyrażało swoje opinie przed Prezydium 

Synodu Biskupów w składzie: Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, Ks. Biskup 
Henryk Wejman i Ks. Piotr Skiba – Koordynator diecezjalnego etapu Synodu 

Biskupów. 

Kontynuacją prac synodalnych było II Forum Synodu Biskupów, które miało 
miejsce podczas Konferencji Księży Dziekanów i Dekanalnych Koordynatorów 
Synodu, 10 listopada 2021 r. W trakcie zebrania zostały omówione i przekazane 
materiały robocze dla dekanalnych grup synodalnych, pomocne w modlitwie  

i zbieraniu odpowiedzi na pytania wskazane w Vademecum Synodu. Zadaniem 

dekanalnych grup synodalnych było przygotowanie odpowiedzi na tematy wskazane 
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w Vademecum Synodu Biskupów lub opracowanie nowych, jeśli zostaną uznane za 

ważne.  

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada 2021 r. 
odbyło się, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi,  
III Forum Synodu, które zjednoczyło przedstawicieli ruchów i wspólnot, 
stowarzyszeń, duszpasterstw, fundacji, środowisk i organizacji katolickich, 

funkcjonujących w naszej Archidiecezji. Uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy 
Świętej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity, wysłuchali prelekcji 
na temat zadań wskazanych w Vademecum Synodu i otrzymali materiały do 
prowadzenia spotkań synodalnych w grupach. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele ponad 60 zrzeszeń kościelnych, działających na terenie Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, ponieważ wszystkie rzeczywistości kościelne zostały 
zaproszone do włączenia się w prace synodalne. W odpowiedzi na to zaproszenie, 

27 wspólnot katolickich zadeklarowało swój udział, tworząc swoje grupy synodalne, 

które rozpoczęły prace według wskazań zawartych w Vademecum. 

Dnia 22 listopada 2021 r. w Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej,  
w ramach diecezjalnego etapu Synodu Biskupów, odbyło się pod przewodnictwem  
Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi spotkanie synodalne Księży Kustoszów 
Sanktuariów Maryjnych. Prelegentem zaproszonym na to spotkanie był O. Paweł 
Warchoł OFM, który przedstawił znaczenie nabożeństwa do Krwi i Wody Chrystusa. 
Podczas zebrania Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga przekazał sugestie 
duszpasterskie dotyczące nowej ewangelizacji, która powinna urzeczywistniać się, 
zgodnie z zaleceniami Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, we wszystkich 

Sanktuariach. 

Dnia 11 grudnia 2021 r. w gmachu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego miało miejsce drugie spotkanie Kolegium Synodu Biskupów, pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Wejmana. Podczas zebrania, które odbyło się 
po wspólnie przeżytej Mszy Świętej, członkowie Kolegium zapoznali się z wynikami 
dotychczasowych prac na poziomie dekanatów i wspólnot, a także ustalili opiekę 
merytoryczną nad syntezami wspólnot kościelnych. Podczas zebrania zostały 
również omówione kwestie organizacyjne, dotyczące kolejnego spotkania Forum 

Synodu, które zostało zaplanowane na sobotę, 29 stycznia 2022 r. 

W trakcie prac diecezjalnego etapu Synodu Biskupów odbyły się również, 

zgodnie z zaleceniami krajowymi, spotkania ekumeniczne, organizowane w ramach 

Tygodnia Ekumenicznego, który trwał od 18 do 25 stycznia 2022 r. W tych dniach na 

wspólnej modlitwie i wymianie doświadczeń spotkali się przedstawiciele duchownych 

i świeckich prawosławnych, luteran i zielonoświątkowców.  

W sobotę, 29 stycznia 2022 r., w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, 
odbyło się kolejne IV Forum Synodu Biskupów. Na spotkaniu obecne było Prezydium 

Synodu: Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński,  
Ks. Biskup Henryk Wejman, Ks. Piotr Skiba – Koordynator Synodu Biskupów.  
W spotkaniu uczestniczyło 36 Dekanalnych Koordynatorów Synodu i przedstawiciele 

27 wspólnot, ruchów i środowisk kościelnych, które włączyły się w prace synodalne. 
Na Forum zabrały głos osoby świeckie i Kapłani, prezentujący obecnym, 
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wypracowane na tym etapie wnioski synodalne: Harcmistrz Andrzej Karut, P. dr n. 

med. Wojciech Żebrowski, P. Józef Przemieniecki, P. dr Piotr Goniszewski, P. 

Szymon Jurksztowicz, P. Prof. Piotr Sablik, P. Helena Wojciechowska, P. Anna 

Porazik, Ks. dr Jarosław Staszewski SChr, Ks. Rafał Dyguła SChr, Ks. kan. Marian 

Augustyn, P. Jan Pietkiewicz, Ks. Mariusz Wencławek SDB. 

15 lutego 2022 r. Diecezjalny Koordynator Synodu uczestniczył w Krajowej 
konferencji koordynatorów, organizowanej przez Konferencję Episkopatu Polski, 
która przybliżyła zasady wymagane w redakcji syntezy diecezjalnej.  

W prace diecezjalnego etapu Synodu Biskupów wpisało się także kolejne 
spotkanie synodalne Księży Kustoszów Sanktuariów Maryjnych i kapłanów 
zainteresowanych duchowością maryjną, które odbyło się 8 marca 2022 r. w Domu 

Św. Józefa na Golęcinie, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja 

Dzięgi. Jako prelegenci spotkania byli zaproszeni: O. Paweł Warchoł OFM, Ks. 

Dariusz Dąbrowski COr oraz Ks. Rafał Dyguła SChr. 

Następnie, 12 marca 2022 r., w auli Wydziału Teologicznego US w Szczecinie 
odbyło się V Forum Synodu pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity 

Andrzeja Dzięgi. W spotkaniu uczestniczyło Kolegium Synodu, Dekanalni 
Koordynatorzy i przedstawiciele środowisk kościelnych. Na V Forum zabrały głos 
następujące osoby, które podzieliły się przemyśleniami, wypracowanymi w swoich 

grupach synodalnych: P. Dariusz Rogalski, Ks. kan. Robert Gołębiowski, P. Ewa 
Kocoń, Ks. Mariusz Ogórski, P. Wiesława Krupińska, Ks. kan. dr Piotr Gałas,  
P. Agnieszka Bednarek, Ks. kan. Janusz Szczepaniak, P. Jan Pietkiewicz, P. Witold 

Dąbrowski, P. Emilia Paziewska. 

15 marca 2022 r. Diecezjalny Koordynator Synodu uczestniczył w Krajowej 
konferencji koordynatorów, organizowanej przez Konferencję Episkopatu Polski, 
która była kolejnym forum wymiany doświadczeń i definitywnie określiła zalecenia dla 
syntez diecezjalnych.  

Równolegle przez cały czas odbywały się synodalne spotkania grup 

dekanalnych i wspólnotowych, które trwały na modlitwie i podejmowały 
zaproponowane tematy. Dyskusje i zbieranie opinii przebiegało również wśród 
członków zgromadzeń zakonnych, pod kierunkiem Ks. dr. Jarosława Staszewskiego 
SChr. Do końca marca 2022 r. wszyscy przekazali synodalne syntezy dekanalne  

i wspólnotowe, które zostały przeanalizowane przez Kolegium Synodu, celem 

przygotowania syntezy diecezjalnej. 

W środę, 6 kwietnia 2022 r. w Szczecinie, odbyło się kolejne ekumeniczne 
spotkanie, które zgodnie z zaleceniami krajowymi, wpisało się w prace synodalne 
naszej Archidiecezji. Mianowicie, w ramach Drugiej Konsultacji Ekumenicznej, odbyło 
się spotkanie biskupów trzech chrześcijańskich wyznań z terenów przygranicznych 
nad Odrą i Nysą Łużycką. W tym dniu w Archikatedrze odbyło się Nabożeństwo 
Ekumeniczne z udziałem wszystkich uczestników Konsultacji. Nabożeństwu 
przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, 
natomiast homilię wygłosił Biskup ewangelicki Christian Stäblein z Berlina.  

W kwietniu 2022 r. trwała praca Kolegium, a szczególnie Sekretarza Synodu, 
polegająca na analizie wszystkich przesłanych materiałów, aby wyodrębnić treści 
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najczęściej powtarzające się, które będą stanowić podstawę w redagowaniu syntezy 

diecezjalnej. Analizie zostały poddane wszystkie opracowania dekanalne  
i wspólnotowe oraz wypowiedzi ustne, wyrażone podczas Forum, a także pisemne 
opracowania, przekazane na zebraniach Forum. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy został przygotowany projekt syntezy diecezjalnej. 

7 maja 2022 r. o godz. 10.00 w auli Wydziału Teologicznego odbyło się 
spotkanie Kolegium Synodu, które zapoznało się z projektem syntezy diecezjalnej, 
otrzymanej w wersji drukowanej do dalszej analizy. Następnie tego samego dnia  

o godz. 11.00 miało miejsce VI Forum Synodu Biskupów, któremu przewodniczył  
Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. Podczas Forum został przedstawiony 

uczestnikom projekt syntezy diecezjalnej. Zostały w nim ujęte najczęściej 
powtarzające się zagadnienia, uporządkowane w dziesięć rozdziałów, 
odpowiadających tematom, wskazanym w Vademecum Synodu Biskupów. Projekt 

ten został finalnie poddany głosowaniu. Po zgłoszeniu uzupełniających poprawek i 
ich zaakceptowaniu, projekt został przyjęty. 33 osoby były za jego przyjęciem  
ze zgłoszonymi poprawkami, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Jako dodatkowy,  

11 rozdział, został zatwierdzony materiał poświęcony trosce o młodzież. Po 

przegłosowaniu projekt został pobłogosławiony przez Księdza Arcybiskupa 

Metropolitę, który przewodniczył obradom. 

6 czerwca 2022 r., w Uroczystość NMP Matki Kościoła, podczas uroczystej 

Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi  
w Archikatedrze Szczecińskiej, zgromadzili się przedstawiciele ruchów, wspólnot, 
stowarzyszeń, bractw i duszpasterstw wraz z Duszpasterzami, w ramach 

Diecezjalnego Dnia Jedności Wspólnot, zwieńczonego posiłkiem na Placu 
Katedralnym. Spotkanie to było dziękczynieniem Bogu za Matkę Kościoła, Główną 
Patronkę Archidiecezji, a także wielką modlitwą wspólnoty diecezjalnej pod 
przewodnictwem Pasterzy Kościoła. Modlitwa była odpowiedzią na sugestie zawarte 

w Vademecum Synodu Biskupów, które zachęcało, aby jego uczestnicy brali udział  
w modlitwie w małych grupach, ale także w większych wspólnotach, polecając Bogu 
intencje Kościoła oraz prosząc o światło Ducha Świętego. Kontynuacją tej modlitwy 
były spotkania ewangelizacyjne, zorganizowane w ramach Tygodnia 

Ewangelizacyjnego w kościele pw. Świętego Krzyża w Szczecinie i w innych 

miejscach, nawiązujące do sugestii misyjnych wskazanych w Vademecum Synodu.  

W sobotę, 11 czerwca 2022 r., w kościele Arcybiskupiego Wyższego 
Seminarium Duchownego odbyło się VII i ostatnie Forum Synodu, zwieńczające 
wszystkie dyskusje, modlitwy, a zarazem inspirujące do urzeczywistniania 
wypracowanych wniosków. Zaproszeni zostali wszyscy Księża, a szczególnie Księża 
Dekanalni Koordynatorzy grup wraz z członkami grup dekanalnych, którzy brali 
udział w zebraniach synodalnych w dekanatach oraz przedstawiciele wspólnot wraz  
z wszystkimi osobami, które uczestniczyły we wspólnotowych grupach synodalnych, 

jak również osoby życia konsekrowanego.  

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem czerwcowym z adoracją 
Najświętszego Sakramentu o godz. 10.00. Druga część Forum rozpoczęła się od 
słowa Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Następnie prelekcję wygłosił  
Ks. Piotr Skiba – Koordynator Synodu, który przypomniał przebieg diecezjalnego 
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etapu Synodu Biskupów w naszej diecezji. Następnie Ks. Andrzej Zaniewski 

przedstawił treść syntezy diecezjalnej, a Szymon Jurksztowicz i Piotr Goniszewski 

podzielili się swoimi doświadczeniami w formie świadectw. W dalszej części miało 
miejsce uroczyste podpisanie i opieczętowanie syntezy diecezjalnej przez Ks. 

Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę i Ks. Biskupa Henryka Wejmana. O godz. 

12.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana, która była wspólną modlitwą 
dziękczynną za prace synodalne, a zarazem błagalną w intencji naszej diecezji, 
przeżywającej Jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczystość ta stanowiła także nasze 
dziękczynienie Bogu za wizytę św. Jana Pawła II w Szczecinie z racji na jej  

35. rocznicę. W czasie homilii Ksiądz Arcybiskup Metropolita podkreślił rolę dekanatu 
i zapowiedział decyzję o powołaniu Drogi Pastoralnej Diecezji, utworzonej z 

członków Forum Synodu Biskupów, jako jego kontynuację i owoc prac synodalnych. 

Prezydium Drogi Pastoralnej Diecezji, decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity, 

będą tworzyć: Ks. Piotr Skiba, Ks. Andrzej Zaniewski i Piotr Goniszewski. W części 
końcowej liturgii jej przedstawiciele złożyli życzenia Księdzu Arcybiskupowi 

Metropolicie z okazji 45. rocznicy święceń kapłańskich. Dopełnieniem liturgii był 
wspólny posiłek, przeżyty w braterskiej atmosferze w refektarzu seminaryjnym. 

28 czerwca 2022 r., podczas Uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubileuszu  
50-lecia istnienia diecezji, Księżom Dziekanom została wręczona synteza diecezjalna 

Synodu Biskupów wraz z opisem przebiegu etapu diecezjalnego Synodu, 

prezentacją treści zawartych w syntezie i dekanalnymi opracowaniami synodalnymi, 

które zostały zatwierdzone i pobłogosławione do realizacji dla dekanatu, który je 
przygotował. Przekazanym dokumentom towarzyszyło pismo przewodnie Księdza 

Arcybiskupa Metropolity. Modlitwa dziękczynna podczas jubileuszowej liturgii była 
jednocześnie dziękczynieniem Bogu za drogę synodalną i stanowiła jej diecezjalne 
zakończenie.  

29 czerwca 2022 r. wspomniane dokumenty zostały opublikowane na stronie 
internetowej diecezji, w artykule kończącym diecezjalny etap synodu Biskupów  
i wysłane do Konferencji Episkopatu Polski, jako pomoc w przygotowaniu synodalnej 

syntezy krajowej.  
 

 

 WIKARIUSZ BISKUPI 
 

 

Ks. kan. dr Piotr Skiba 

 


