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Zakończył się okres 
przygotowań, teraz 
ruszają synodalne 
prace. To ma być 
wielkie i historyczne 
wydarzenie. 

R ok temu, zapow iadając 
synod diecezjalny, bp Zy- 
gmunt Zimowski zapra- 

szał wszystkich do osobistej i wspól-
notowej modlitwy w jego intencji. 
Teraz dziękuje za ten czas. – Bóg  
zapłać z serca za każde westchnie- 
nie do Boga w intencji syno- 
du – mówi ordynariusz i dodaje: 
A wiem, że wraz z modlitwą wie- 
le osób łączyło dar swego cier-
pienia.

Źródło
Hasło synodu: „Czynić diecezję 

domem i szkołą komunii” nawiązuje 
do listu apostolskiego Jana Pawła II 
„Novo millennio ineunte”, ogłoszo-
nego na rozpoczynające się trzecie 
tysiąclecie. „Czynić Kościół domem 
i szkołą komunii – napisał Ojciec 
Święty – to wielkie wyzwanie, jakie 
czeka nas w rozpoczynającym się ty-
siącleciu, jeśli chcemy pozostać wier-
ni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie 
odpowiedzieć na najgłębsze oczeki-
wania świata”. – Pójdziemy tą drogą 
– mówi bp Zimowski. – Przed nami 
wielkie, historyczne wydarzenie: II 
Synod Diecezji Radomskiej. Będzie 
to czas pogłębionego spojrzenia na 
tajemnicę Kościoła Powszechnego, 
który urzeczywistnia się we wspól-
nocie Kościoła diecezjalnego.

Każdy na swój sposób
W synodzie każdy diecezjanin 

ma swoje miejsce. Kilka tysięcy osób 
podejmie trud pracy w komisjach sy-
nodalnych i grupach dyskusyjnych. 
A każdy powinien czuć się zaproszo-
ny do tego wydarzenia, które potrwa 
szereg miesięcy. – Jestem głęboko 
przekonany – apeluje do diecezjan 
w liście pasterskim na rozpoczęcie 
synodu bp Zimowski – że całym ser-
cem zaangażujecie się w to wielkie 
przedsięwzięcie diecezjalne i włą-
czycie się w nie przez swoje apostol-
stwo, udział w pracach synodalnych, 
wyrażając swoje opinie, propozy-
cje, rady, a przede wszystkim przez 
modlitwę, umartwienie i ofiary du-
chowe podejmowane w intencjach 
synodu. 

Ks. Zbigniew Niemirski

W naszej diecezji zaczynamy synod

Czeka nas dialog
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Na trud synodalnych prac z serca błogosławię – zapewnia bp Zygmunt Zimowski

krótko

Ekumenicznie
Radom. Na cmentarzu 
prawosławnym 
w uroczystość Wszystkich 
Świętych odbyła się 
procesja ekumeniczna. 
We wspólnej modlitwie 
uczestniczyli katolicy 
i prawosławni. 

Partyzancka 
Droga Krzyżowa
Starachowice. 
Szczep Środowiskowy 
im. Partyzantów ak 
starachowickiego 
hufca ZHP i miejscowe 
koło Światowego 
Związku Żołnierzy 
ak po raz kolejny 
w lasach siekierzyńskich 
zorganizowały 
Partyzancką drogę 
krzyżową. Nabożeństwo 
zakończono zapaleniem 
zniczy i złożeniem 
kwiatów przy kapliczce- 
-pomniku, poświęconym 
żołnierzom Partyzanckich 
Zgrupowań ak „Ponury- 
-Nurt” na Wykusie. 

Pamięć 
o biskupie
Radom. W 28. rocznicę 
śmierci sługi Bożego bp. 
Piotra Gołębiowskiego 
w radomskiej katedrze 
mszy św. o jego 
rychłą kanonizację 
przewodniczył bp edward 
materski. Bp Gołębiowski 
urodził się 10 czerwca 
1902 r. w Jedlińsku. 
12 października 
1924 r. w katedrze 
sandomierskiej przyjął 
święcenia kapłańskie. 
Od 26 lutego 1968 r. 
był administratorem 
apostolskim z prawami 
biskupa ordynariusza 
diecezji sandomierskiej, 
którą kierował do śmierci. 
Zmarł 2 listopada 1980 r.  
w Nałęczowie podczas 
sprawowania mszy św. 
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Czas nawiedzenia

Grabów. W parafii pw. Świętej 
Trójcy trwa nawiedzenie obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w 
rodzinach. Mszy św. na rozpoczę-
cie nawiedzenia przewodniczył 
bp Edward Materski. W homi-
lii mówił: – Dziś w tej Mszy św. 
szczególnie modlimy się o bło-
gosławieństwo dla wszystkich 

rodzin, które przeżywać będą 
nawiedzenie Najświętszej Maryi 
pielgrzymującej w znaku obrazu 
przez całą parafię, przez wszyst-
kie rodziny, które otworzą drzwi 
domu i drzwi swoich serc, aby 
przeżyć czas szczególnej łącz-
ności z Chrystusem i Jego Matką 
Maryją.  md

Po Eucharystii wierni w procesji odprowadzili obraz na szlak 
nawiedzenia

Rodzinne rekolekcje 
Dąbrówka. W ośrodku reko-
lekcyjnym Ruchu Światło–
Życie odbyły się rekolekcje 
dla rodzin z kręgu Domowego 
Kościoła. Wzięło w nich udział 
90 osób. Rekolekcje, których 
temat brzmiał: „Sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki naszym 
przewodnikiem w czynieniu 
uczniów”, poprowadził moderator 
generalny Ruchu Światło–Życie 
ks. Adam Wodarczyk. Ks. Adam 
jest postulatorem w procesie 
beatyfikacyjnym sługi Bożego 

ks. Franciszka Blachnickiego 
oraz autorem jego biografii pt. 
„Prorok żywego Kościoła”. – 
W rekolekcjach uczestniczyła 
Elżbieta Ogrodnik z Lublina. – 
Ona i jej mąż, śp. Stefan, byli w 
pierwszym kręgu Domowego 
Kościoła prowadzonym przez ks. 
Franciszka. P. Elżbieta jest więc 
naocznym świadkiem wielkich 
dzieł Bożych dokonywanych 
przez ks. Blachnickiego – mówią 
uczestnicy rekolekcji Maria i 
Ryszard Bojarscy.  md

Plac zabaw przy kościele                 
Bielicha. 26 października w para-
fii Matki Bożej Różańcowej otwar-
to nowy plac zabaw, który znajdu-
je się obok kościoła. Mieszkańcy 
miejscowości Bielicha, Wacyn, 
Milejów uczestniczyli we Mszy 
św., po której proboszcz ks. kan. 
Bogdan Szczepanik poświęcił 
nowy obiekt. Przecięcia wstęgi 
wraz z proboszczem dokonali 
wójt gminy Zakrzew Sławomir 
Białkowski oraz dy rektor 
PSP w Wacynie Małgorzata 
Szczepanowska. Wójt poinformo-
wał, że plac zabaw został ufun-
dowany w ramach działalności 

Odpust  
u św. Pawła
Z okazji Roku św. Pawła 
Apostoła w parafii jego imie-
nia w Radomiu na Janiszpolu 
13. dnia każdego miesiąca odby-
wają się nabożeństwa, podczas 
których można uzyskać odpust 
zupełny. Najbliższe odbędzie 
się 13 listopada. Rozpocznie się o 
19.00. Konferencję pt. „Św. Paweł 
jako mistyk” wygłosi dr Leszek 
Wianowski. 
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kO Przysucha. W hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 2 wystą-
piły Młodzieżowe Orkiestry 
Dęte z Przysuchy, Odrzywołu i 
Potworowa. Koncert był pokło-
siem projektów „Letnie warsz-
taty muzyczne Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Przysuchy” 
i „Letnie warsztaty muzyczne 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
z Odrzywołu i Potworowa”. 

Projekty współfinansowane były 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Warsztaty muzycz-
ne odby wały się w Białym 
Dunajcu. Uczestnicząca w nich 
młodzież miała możliwość nie 
tylko podniesienia posiadanych 
umiejętności muzycznych i 
wokalnych, ale również bliższego 
poznania się.  mk

Koncert trzech orkiestr
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Od uczestników warsztatów starosta przysuski Marian 
Niemirski dostał ciupagę i góralski kapelusz
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Rekolekcje poprowadził ks. Adam Wodarczyk

Związku Gmin Radomka, w któ-
rym zrzeszona jest gmina 
Zakrzew. Podczas uroczystości 
wystąpiła parafialna schola dzie-
cięca.  rz

Ks. kan. Bogdan 
Szczepanik, Małgorzata 
Szczepanowska i Sławomir 
Białkowski otwierając plac 
zabaw, przecinają wstęgę 
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Studia ruszyły
Instytut Teologiczny. 27 paź-
dziernika w gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego odbył 
się pierwszy dzień zajęć studiów 
doktoranckich z teologii dla księ-
ży i osób świeckich w ramach 
Centrum Myśli Benedykta XVI. 
Na zajęcia zapisało się niemal 
30 księży i dwie osoby świeckie. 
Studia trwają 6 semestrów i po 
napisaniu pracy uwieńczone 
zostaną licencjatem rzymskim, 
który – inaczej niż w toku studiów 
świeckich – stanowi naukowy sto-
pień po magisterium i pozwala na  

otwarcie przewodu doktorskie-
go. Zajęcia odbywają się co drugi 
poniedziałek i obejmują między 
innymi takie wykłady monogra-
ficzne jak teologia kultury, seku-
laryzacja w myśli Benedykta XVI 
czy katecheza dorosłych. Oprócz 
księży, którzy podjęli studia dok-
toranckie, spotkania I semestru 
będą obejmować spotkania for-
macyjne wszystkich duchow-
nych, którzy przyjęli święcenia 
kapłańskie w latach 1999–2008. 
Najbliższe takie spotkanie odbę-
dzie się 24 listopada. zn

Turniej szachowy

Centrum młodzieży „ARKA”. 
Uczniowski Klub Sportow y 
„Roszada” już po raz piąty zor-
ganizował Ogólnopolski Turniej 
Szachowy „Odwaga – Miłość 
– Pokój”. Chciano w ten sposób 
uczcić 30. rocznicę wyboru kard. 
Karola Wojtyły na papieża. Celem 
turnieju były również popula-
ryzacja nauczania Jana Pawła II 
oraz rozwój pozytywnych zain-
teresowań, będący ideą kampanii 
„Bezpieczna Polska”. Turniej roze-
grano w siedzibie Stowarzyszenia 
Centrum Młodzieży „ARKA” przy 

radomskim placu Starego Miasta 
2. Pierwsze miejsce zajął miesz-
kaniec Lublina Paweł Dziubiński. 
Na drugim uplasował się Marek 
Niedźwiecki z Radomia, a na trze-
cim również radomianin Leszek 
Gębski. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe, a zwycięz-
ca puchar. Puchary wręczono rów-
nież Gabrielowi Sieczkowskiemu, 
jako najlepszemu zawodnikowi 
do lat 10, oraz sześciolatkowi 
Maciejowi Gębskiemu, który był 
najmłodszym zawodnikiem tur-
nieju.  md

Radom. Z wizytą w Zespole 
Szkół Ekonomicznych przeby-
wali uczniowie Heinz-Nixdorf 
Realschule z niemieckiego Büren. 
Współpraca, która zaistniała 
dzięki zaangażowaniu germa-
nistki Bożeny Błaszczyk-Ziętek, 
trwa od 5 lat. Tym razem goście 
z Niemiec zwiedzili Muzeum 
Postania Warszawskiego i byli 
w Auschwitz. W Radomiu poma-
gali sprzątać grób-pomnik więź-
niów obozów koncentracyjnych 
i cmentarz ewangelicki. Ważnym 
momentem wizyty była polsko-

niemiecka Msza św., której w 
kościele garnizonowym prze-
wodniczył bp Edward Materski. 
W Eucharystii uczestniczyli też 
kombatanci, byli więźniowie 
niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. Po celebracji młodzież z 
obu krajów miała możliwość spo-
tkania i rozmowy z tymi, którzy 
w czasie okupacji doznali ogromu 
nienawiści i cierpienia. – Płakali 
Niemcy i płakali Polacy – opowia-
dali świadkowie tego spotkania. 
Zrobiono kolejny duży krok w 
stronę pojednania obu narodów.

Budowniczowie mostów

Pierwsze zajęcia, a był to monograf z teologii kultury, 
poprowadził ks. prof. Ignacy Bokwa

kS
. Z

Bi
G

N
ie

W
 N

ie
m

ir
Sk

i

m
ar

ta
 d

ek
a

Partia szachów wymaga skupienia

Młodzież z Niemiec otrzymała od bp. Materskiego pamiątkowe 
obrazki
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Marta Deka: Dlaczego właśnie 
teraz w naszej diecezji zwołano 
synod?
Ks. Zbigniew Gaczyński: – Bez-
pośrednim powodem zwołania sy-
nodu jest refleksja nad wspólnie 
przebytą drogą młodego, bo liczą-
cego 16 lat, Kościoła radomskiego. 
Bp Zygmunt Zimowski w liście  
z 11 listopada 2007 r. zapowiada-
jącym synod zaznaczył, że ma 
on odpowiedzieć na pytanie, czy 
w naszym dzisiejszym kroczeniu 
za Chrystusem „znamy dobrze tę 
drogę i czy wiernie tą drogą podą-
żamy”. Synod to również wpisa-
nie się w refleksję nad Kościołem 
radomskim z okresu I Synodu 
Diecezji Radomskiej (1996–1997). 
Jest to więc kontynuacja i jedno-
cześnie nowa próba wspólnego 
zamyślenia w innych już przecież 
warunkach. Pojawiły się nowe 
wyzwania duszpasterskie, wy-
nikające między innymi ze zmie-
niających się warunków społecz-
nych, np. emigracji zarobkowej 
młodzieży oraz coraz większego 
poziomu informacji i świadomości 
wiernych. Synod powinien roz-
poznać istniejące problemy, dając 
odpowiedź spójną i przekonującą, 

zdolną umocnić wiarę katolicką 
w jej wymiarze indywidualnym, 
rodzinnym i społecznym. 

Na inaugurację synodu wybra-
no datę 8 listopada, ale przecież 
musiano się do niego przygoto-
wywać już znacznie wcześniej.

– Prace przygotowawcze 
rozpoczęły się już wiele miesię-
cy temu. Mamy za sobą pierwszy 

etap duchowego przygotowa-
nia. Każda pierwsza niedziela 
miesiąca minionego roku była 
przeżywana we wszystkich pa-
rafiach jako niedziela synodalna. 
Program przygotowań do syno-
du określony został w kluczu 
najważniejszych wydarzeń die-
cezjalnych mijającego roku. Pod-
czas zgromadzeń liturgicznych, 
najczęściej pod przewodnictwem 
pasterza diecezji, przedstawiciele 
różnych stanów, w różnych miej-
scach i okolicznościach modlili się 
w intencjach mającego się rozpo-
cząć synodu.

Ksiądz biskup powołał też 
grupę roboczą przygotowującą 
część właściwą synodu. Grupa 
ta pod jego przewodnictwem 
spotykała się wiele razy. Powo-
łano Sekretariat Synodu, który 
koordynuje działanie całego tego 
przedsięwzięcia. Zostały powoła-
ne tematyczne komisje synodal-
ne i ich przewodniczący. A dla 
wszystkich uczestników synodu 
została przygotowana książka 
zawierająca artykuły oparte na 

katechezach o Kościele papieża 
Jana Pawła II. Jest już logo sy-

nodu oraz jego hymn.  

A jaką rolę mogą ode-
grać na synodzie osoby 
świeckie?

– Są one pełnoprawnymi 
członkami synodu. Dzięki swoje-
mu doświadczeniu i rozwadze ze 
świeckiej perspektywy, wspólnie 
z duchownymi, będą dyskutować 
i wypracują deklaracje i dekrety, 
z których biskup otrzyma im-
puls do kierowania diecezją. Jaka 
jest zatem rola osób świeckich 
w synodzie diecezjalnym? Mają 
wspólnie z duchownymi pełnić 
funkcję doradczą w tych wszyst-
kich sprawach, w których mogą 
dzielić się swoim doświadczeniem 
i kompetencjami. Synod to sprawa 
nas wszystkich.

Więc wszyscy możemy włączyć 
się w prace synodalne?

– Każdy chrześcijanin naszej 
diecezji ma możliwość włączenia 
się w dzieło synodu na dwa sposo-
by. Pierwszy obejmuje modlitwę, 
post, pokutę, uczynki miłosier-
dzia ofiarowane w intencjach 
prac synodalnych. Drugi sposób 
to czynne uczestniczenie w zespo-
łach synodalnych. Przewidujemy, 
że w pracach synodalnych weźmie 
udział około sześciu do siedmiu 
tysięcy diecezjan. Ich zadaniem 
będzie również rozszerzanie dzie-
ła synodu na wszystkich miesz-
kańców naszej diecezji.

Czy można przewidzieć, jakie 
będą skutki synodu?

– Trudno w tej chwili prze-
widywać, jaki kształt przybiorą 
uchwały synodu. Jego skutkiem 
powinno być ożywienie, jakie 
przez swoje obrady może wnieść 
on w Kościół radomski. Nasz sy-
nod ma charakter pastoralno- 

II Synod Diecezji Radomskiej

To sprawa 
nas 
wszystkich

Ks. Zbigniew 
Gaczyński 
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Pierwszy synod naszej diecezji odbył się niedługo 
po jej utworzeniu. O II Synodzie Diecezji 
Radomskiej i przygotowaniach do niego  
z ks. Zbigniewem Gaczyńskim, rzecznikiem 
prasowym i wicesekretarzem synodu,  
rozmawia Marta Deka.
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-prawny. Stąd po pierw-
sze ma służyć przyszłe-
mu duszpasterstw u. 
Po drugie – ma mieć 
wymiar prawny, a więc 
powinien ustanowić 
szereg przepisów kościelnego 
prawa partykularnego, czyli 

odnoszącego się jedy-
nie do naszej diecezji. 
Synod ma stać się rów-
nież przeżyciem reli-
gijno-duchowym całej 
wspólnoty diecezjalnej. 

Ma odnowić całe życie diecezji 
oraz jej instytucje. •

Czego oczekuję?
Ewa Mężyk, katechetka, przewodnicząca komisji 
stypendialnej Fundacji „dzieło Nowego tysiąclecia”. 
Została zaproszona do prac synodu w komisji do 
spraw młodzieży

– Jestem członkiem Akcji Katolickiej. Przez szereg 
lat czynnie angażowałam się w działania Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży. Na co dzień pracuję z ludźmi młodymi i 
myślę, że znam ich problemy i radości. Widzę też ogromny potencjał, 
jaki tkwi w stypendystach fundacji. Chciałabym, aby postanowienia 
naszego synodu zwiększyły poparcie działań na rzecz młodych. My-
ślę, że pojawią się konkretne podpowiedzi dla form duszpasterstwa 
młodzieży, które pomogą skutecznie i czynnie włączać młodych w 
życie Kościoła. Mówimy często, że młodzież jest wspaniała. I to jest 
prawda. Ale ci ludzie potrzebują większej i mądrej opieki ze strony 
dorosłych. Gdy tak się stanie, młodzi rozwiną skrzydła i potwierdzą 
tę ocenę o sobie wydaną przez dorosłych.

Wojciech Sałek, dziennikarz radia Plus, teolog. 
Został zaproszony do prac synodu w komisji do 
spraw kultury, Środków Społecznego Przekazu i 
Nowej ewangelizacji

– Bp Zygmunt Zimowski wyraził życzenie, by synod 
służył refleksji nad współpracą świeckich i duchownych. 

I tego oczekuję. My, jako świeccy, chcemy służyć radą, wiedzą, do-
świadczeniem i naszym zaangażowaniem w życie Kościoła. Często 
tak jest, że świeccy docierają tam, gdzie trudniej dotrzeć duchow-
nym. Poprzez naszą pracę, jak choćby tę w mediach, pokazujemy 
życie Kościoła i znajdujemy żywy odbiór. W mediach katolickich 
chcemy też mówić o kulturze, która niesie ze sobą wartości uniwer-
salne, a przez to staje się tak bardzo dziś ważną preewangelizacją. 
Ta zaś potem prowadzi do ewangelizacji. Myślę, że synod stanie się 
forum dyskusji o tych sprawach. 

Synodalna ściągawka
Synod diecezjalny
Jest to zgromadzenie duchownych i świeckich doradzających 
biskupowi. Przez określony czas pod przewodnictwem biskupa 
omawiają oni sprawy dotyczące życia kościoła lokalnego, by 
potem przedstawić wnioski oraz sugestie. Synod zwołuje biskup 
diecezji, który mu przewodniczy i jest jego jedynym prawodawcą. 
Synod składa się z dwóch faz: przygotowawczej i z części 
właściwej, podczas której dyskutuje się konkretne zagadnienia 
i przygotowuje końcowe dokumenty. celem synodu jest udzielenie 
pomocy biskupowi w pełnieniu jego obowiązków. Biskup oczekuje, 
by ukazano mu sprawy, problemy i wyzwania z innej, szerszej 
perspektywy i jednocześnie zaproponowano rozwiązania. 

Struktura synodu
Synod działa na trzech poziomach. Pierwszym jest komisja Główna 
Synodu, która kieruje całością prac. Organem wykonawczym 
komisji Głównej jest Sekretariat Synodu. drugi poziom to 
tematyczne komisje synodalne. W nich studiuje się i opracowuje 
poszczególne problemy i zagadnienia. trzecim poziomem są 
zespoły synodalne w parafiach. 

Komisje synodalne
Są to grupy wybranych osób: świeckich i duchownych, 
kompetentnych w określonych dziedzinach, które zostały 
zaproszone do konsultacji, rady i dzielenia się swoim 
doświadczeniem. członkowie komisji, po zapoznaniu się ze 
specyfiką społeczno-religijną i duszpasterską naszej diecezji, 
studiują konkretne zagadnienia oraz redagują opracowania, które 
posłużą do prac w parafialnych zespołach synodalnych.

Zespoły synodalne 
Powstają i pracują w parafiach. ich pracom przewodniczy 
proboszcz. członkami synodalnych zespołów parafialnych są 
osoby bezpośrednio związane z życiem parafii. Zapoznają się one 
z materiałami synodalnymi i po dyskusji dokonują konfrontacji 
wskazanych zagadnień ze stanem życia religijnego własnego 
środowiska oraz proponują odpowiednie, praktyczne inicjatywy 
zmierzające do poprawy sytuacji duszpasterskiej.

Sesje plenarne synodu
Są to uroczyste zebrania powołanych członków synodu. W  czasie 
takiej sesji dokumenty synodalne poddawane są ostatecznej 
dyskusji i głosowaniu. członków sesji plenarnych synodu można 
podzielić na dwie grupy: osoby, które biskup powinien wezwać na 
mocy prawa kościelnego, oraz członkowie tematycznych komisji 
synodalnych. Przyjęte dokumenty są przedkładane do aprobaty 
ordynariuszowi jako ustawodawcy diecezjalnemu.

logo synodu
to rozpoznawczy znak synodu. Znajdują się na nim hasło 
synodu: „czynić diecezję domem i szkołą komunii” oraz napis: 
„ii Synod diecezji radomskiej”. dużą część znaku zajmują 
postacie symbolizujące wiernych naszej diecezji. to z wiernych 
i dla wiernych będzie działał synod. Wszyscy są zgromadzeni 
wokół pasterza diecezji, jak wokół ojca rodziny. Synod ma 
wzmocnić wzajemne relacje biskupa i diecezjan. Nad ludem 
Bożym powierzonym pasterskiej pieczy biskupa widnieje 
zarys wież radomskiej katedry. katedra to miejsce kierowania, 
nauczania i uświęcania; to miejsce sprawowania przez biskupa 
eucharystii, wokół której gromadzą się prezbiterzy, osoby życia 
konsekrowanego i świeccy. eucharystia tworzy wspólnotę kościoła. 
to przesłanie synodu – uczynienia wspólnoty diecezjalnej 
miejscem, domem dorastania do komunii. Ks. zn, ks. zg

Obrady grupy 
roboczej 
przygotowującej 
synod
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Ludzie synodu

Sekretariat II Synodu 
Diecezji Radomskiej

Sekretarz generalny
Ks. Stani-

sław Łabendo-
wicz, dr hab. 
k atechet yk i, 
w yk ładowc a 
k a t e c h e t y k i 
w Radomskim 
I n s t y t u c i e 
Teologicznym 
UKSW.

Sekretarz 
pomocniczy

Ks. Jerzy 
A d a m c z y k , 
dr prawa ka-
nonicznego.

Sekretarz 
pomocniczy 

i rzecznik 
prasowy

K s .  Z bi-
gniew Gaczyń-
ski, dr teologii 
dogmatycznej, 
d u s z p a s t e r z 
akademicki. 

Sekretarz generalny kieruje 
pracą sekretariatu i odpowiada 
za przebieg prac synodalnych. 
Sekretarze pomocniczy wypeł-
niają zadania wskazane im przez 
sekretarza generalnego. Da za-
dań Sekretariatu Synodu należy 
m.in. gromadzenie i przygotowa-
nie dla Komisji Głównej Synodu 
materiałów nadsyłanych przez 
komisje i zespoły synodalne, 
gromadzenie i przechowywanie 
akt oraz wszelkich materiałów 
związanych z synodem, a także 

rozsyłanie materiałów do po-
szczególnych komisji i zespołów 
synodalnych. Sekretariat reda-
guje „Biuletyn Synodalny” oraz 
współpracuje z mediami poprzez 
rzecznika prasowego w osobie ks. 
Zbigniewa Gaczyńskiego.

Komisje synodalne
Komisja do spraw Nauki 
i Wychowania Katolickiego

P rze wo d-
nicząc y k s. 
Jarosław Wojt-
kun, dr teologii 
moralnej, rek-
tor Wyższego 
Sem in a r iu m 
Duchow nego 
w Radomiu.

Do głów-
nych zadań komisji należy wy-
pracowanie propozycji takiego 
modelu nauczania i wychowa-
nia oraz takiej formacji do życia 
według Ewangelii, żeby działal-
ność naukowa i wychowawcza 
zarówno tych instytucji, które 
wspierają rodzinę, jak też samej 
rodziny była jak najbardziej 
skuteczna.

Komisja do spraw Kultu 
Bożego

P r z e w o d -
niczący ks. Da-
riusz Zbigniew 
Skrok, dr litur-
giki, dyrektor 
Instytutu Teolo-
gicznego UKSW 
w Radomiu.

K o m i s j a 
ma poruszać 

wszystkie sprawy dotyczące 
życia liturgicznego w szeroko 
rozumianym aspekcie życia 

parafialnego, czyli w związku 
z tym, co dotyczy roku liturgicz-
nego, sprawowania sakramentów 
i sakramentaliów. 

 
Komisja do spraw Ducho-
wieństwa Diecezjalnego

P rze wo d-
nicząc y k s. 
Edward Ponie-
wierski, mgr 
lic. teologii 
moralnej, pro-
boszcz parafii 
k a t e d r a l n e j 
w Radomiu.

Wy jąt ko -
wo w skład tej komisji wchodzą 
tylko księża. Wcześniej należeli 
do rady kapłańskiej, czyli pocho-
dzili głównie z wyboru księży, i są 
najbardziej reprezentatywni dla 
całej wspólnoty duchowieństwa 
różnych przedziałów wieko-
wych i różnych funkcji w życiu 
Kościoła.

Podczas spotkań tej komisji 
będą omawiane problemy związa-
ne z relacjami osobowymi między 
duchowymi oraz problemy, które 
trzeba unormować w życiu wspól-
nym. Tematem obrad będzie też 
stała formacja duchowieństwa.

Komisja do spraw Osób 
Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego

Przewodni-
czący ks. Adam 
Maj, filipin, dr 
nauk huma-
nist ycznych, 
p r z e ł o ż o n y 
księży filipinów 
w Radomiu.

K o m i s j a 
będzie zajmo-

wała się analizą miejsca i posłan-
nictwa zgromadzeń zakonnych 
i zarazem osób konsekrowanych 
w diecezji. Są to przedstawicie-
le niemal wszystkich zgroma-
dzeń zakonnych męskich i żeń-
skich. Jest jedna osoba świecka  
z instytutu świeckiego i małżeń-
stwo, które należy do instytutu 
życia konsekrowanego. Komisja 

posiada także konsultorów  
– to osoby aktualnie odpowie-
dzialne za życie konsekrowane.

Komisja do spraw Wiernych 
Świeckich, Ruchów i Stowa-
rzyszeń Katolickich

Przewodni-
czący ks. Piotr 
Walkiewicz, dr 
teologii ducho-
wości, wykła-
dowca teologii 
d u c h o w o ś c i 
w Instytucie 
Teologicznym 
UKSW w Ra-

domiu i na KUL, wicedyrektor 
wydziału duszpasterskiego.

To jedyna komisja, w której na 
15 jej członków jest tylko dwóch 
księży. Pozostali to osoby świec-
kie. Komisja będzie zajmowała 
się problematyką osób świeckich 
oraz ruchów i stowarzyszeń kato-
lickich. Jednym z punktów, które 
komisja ma rozważać, jest aktywne 
uczestnictwo w życiu Kościoła lu-
dzi świeckich. Chodzi tu o posługi 
w Kościele, takie jak nadzwyczajny 
szafarz Komunii św. czy też kwe-
stia diakonatu stałego.

Komisja do spraw Dusz-
pasterstwa Małżeństw 
i Rodzin

P rze wo d-
nicząc y k s. 
S ł a w o m i r 
Adamczyk, dr 
teologii dusz-
pasterstwa ro-
dzin, diecezjal-
ny duszpasterz 
rodzin.

K o m i s j a 
rozważy możliwość szerszego 
poruszania tematów związa-
nych z problematyką rodzinną 
w kazaniach i ogłoszeniach pa-
rafialnych. Wiąże się to z coraz 
częstszymi przypadkami rozpa-
dania się rodzin. Komisja chce, by 
pojawiło się więcej materiałów 
ukazujących wartość małżeń-
stwa, jak również mówiących 
o odpowiedzialności za rodzinę. 
Chce też podjąć temat emigracji, 

Synod. Całość jego prac koordynuje sekretariat. 
Podlega mu dziesięć tematycznych komisji. 
Taki podział nie wyklucza jednak analizowania 
innych zagadnień z życia Kościoła w naszej 
diecezji czy powołania, w miarę potrzeby, 
nowych komisji. W skład komisji synodalnych 
wchodzą księża, osoby życia konsekrowanego  
i świeccy.
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która może narażać małżeństwo 
na wiele problemów. Rozważane 
będą też problemy wymuszane 
przez współczesne czasy, jak 
kwestie zapłodnienia in vitro 
czy antykoncepcji.

Komisja do spraw 
Młodzieży

Przewodni-
czący ks. Ma-
rek Adamczyk, 
dr socjologii, 
d u sz p a s te r z 
młodzieży die-
cezji radom-
skiej, asystent 
diecezjalny Ak-
cji Katolickiej, 

duszpasterz akademicki i dusz-
pasterz SHK „Zawisza”.

Komisja będzie próbowała 
odpowiedzieć na szereg pytań 
dotyczących kształtowania mło-
dego człowieka. Chodzi o rozpo-
znanie środowiska, w którym 
dokonują się również wybory 
religijne. Kim jest młody czło-
wiek? Jaka jest jego wiara? Jakie 
ma duchowe potrzeby i pragnie-
nia? Jakie formy duszpasterskie 
są najbardziej odpowiednie 
dla młodych ludzi? Jak pomóc 
młodzieży zagrożonej różnymi 
uzależnieniami, sy tuacjami 
stresowymi?

Komisja do spraw Duszpa-
sterstwa Charytatywnego

P rze wo d-
nicząc y k s. 
Radosław Wa-
lerowicz, mgr 
teologii, dy-
rektor Caritas 
R a d o m s k i e j 
i  O ś r o d k a 
Char y tat y w-
no-Edukacyj-

nego „Emaus” w Turnie koło 
Białobrzegów.

Komisja zajmie się oglądem 
i oceną dzieł dobroczynnych 
działających czy to w parafiach, 
czy na szczeblu diecezjalnym. Jej 
celem będzie wypracowanie coraz 
bardziej sprawnych i skutecznych 
form niesienia pomocy ludziom 
potrzebującym. Zajmie się też 
kwestią koordynacji akcji cha-
rytatywnych, organizowanych 
na terenie diecezji, współpracy 
z organizacjami pozakościelnymi, 
jak też sprawą wolontariatu.

Komisja do 
spraw Admi-
nistracyjno-
-Prawnych

P rze wo d-
nicząc y k s. 
Sławomir Fun-
dowicz, prof. 

dr hab. prawa, kanclerz Kurii 
Diecezji Radomskiej, wykładow-
ca prawa administracyjnego na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim i na Politechnice Radomskiej 
oraz prawa kanonicznego w In-
stytucie Teologicznym UKSW 
w Radomiu.

Komisja stawia sobie cztery 
cele. Pierwszy cel to działalność 
na rzecz innych komisji. Gdyby 
któraś z nich chciała przygoto-
wać tekst normatywny prawa 
diecezjalnego, to Komisja Ad-
ministracyjno-Prawna ma być 
pomocna w tworzeniu takiego 
dokumentu. Drugą rzeczą jest 
prz ygotowanie dokumentu 
programowego dotyczącego 
stosowania prawa w naszej die-
cezji, relacji państwo–samorząd 
terytorialny–Kościół w różnych 
aspektach oraz dotyczącego 
spraw ekonomicznych diecezji. 
Trzecie zadanie to przegląd pra-
wa, które obecnie w diecezji jest 
stosowane, zgłaszanie uwag co 
do tego prawa i uaktualnienie 
go. I czwarte zadanie to przy-
gotowanie wzorów różnych 
dokumentów urzędowych, któ-
re w pracy parafialnej i pracy 
Kościoła byłyby przydatne, np. 
wzorów różnych umów, z któ-
rych mogliby korzystać księża 
zarządzający parafią.

Komisja do spraw Kultury,  
Mediów oraz Nowej 
Ewangelizacji

P rze wo d-
n icząc y k s. 
Piotr Turzyń-
ski, dr teologii 
patrystycznej, 
w i c e r e k t o r 
W y ż s z e g o 
Sem in a r iu m 
Duchow nego 
i wicedyrektor 

Instytutu Teologicznego UKSW 
w Radomiu.

Komisja do spraw Kultu- 
r y,  Me d iów ora z Nowej 
Ewangelizacji jest najbardziej 
otwarta na dialog ze współcze-
snym światem. Stawia sobie 
zadanie zmierzenia się z taki-
mi procesami jak laicyzacja 
czy sekularyzacja. Chce także 
szukać form współpracy z in-
stytucjami świeckimi w dziedzi- 
nie jak najszerzej pojętej kul-
tury. Zdecydowaną większość 
członków tej komisji stanowią 
osoby świeckie. Są to ludzie 
zajmujący się kulturą, pracow-
nicy mediów, a także przedsta-
wiciele ruchów i stowarzyszeń 
kościelnych.

oprac. 
Marta Deka

Krystyna Piotrowska 
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Synodalny 
dialog  

i dyskusja 
obejmą 

wszystkie 
dziedziny życia 

diecezjalnego  
– mówi  

bp Zygmunt 
Zimowski
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Synod to najpierw modlitwa, a potem naradzanie się

Z doświadczeń synodalnych
O I Synodzie Diecezji 
Radomskiej i synodach, 
w których pracach 
uczestniczył bp Edward 
Materski, z pierwszym 
ordynariuszem radomskim 
rozmawia ks. Zbigniew 
Niemirski.

Ks. Zbigniew Niemirski: Kiedy odbył się 
I Synod Diecezji Radomskiej?
Bp Edward Materski: – I Synod Diecezji 
Radomskiej rozpoczął się uroczystą sesją 
27 czerwca 1996 r. w gmachu radomskiego 
Wyższego Seminarium Duchownego. Po-
wołany też został sekretariat w składzie: ks. 
Maciej Pachnik – kanclerz kurii diecezjalnej, 
ks. Adam Łukiewicz – notariusz kurii i ks. 
Adam Płuciennik – diecezjalny asystent Ak-
cji Katolickiej. Natomiast Ustawa Synodalna 
I Synodu Diecezji Radomskiej była promulgo-
wana, czyli ogłoszona, 5 kwietnia 1997 roku. 
Obowiązywała od 6 maja tegoż roku. 

Czy Ksiądz Biskup uczestniczył przedtem 
w jakimś synodzie diecezjalnym?

– Tak. Uczestniczyłem w synodzie diece-
zjalnym kieleckim. Był to synod prowadzony 
przez bp. Jana Jaroszewicza. Uczestniczyłem 
także w synodzie metropolii krakowskiej, 
któremu przewodniczył kardynał Karol Woj-
tyła. W tym synodzie byłem przez kardynała 
powołany do przewodniczenia sekcji poświę-
conej katechizacji.

– Momentami istotnymi dla synodu są 
modlitwa i naradzanie się. Modlitwa z natury 
winna towarzyszyć pracom synodu. Powinni 
modlić się wspólnie prowadzący prace sy-
nodalne, a więc wszyscy, którzy uczestniczą 
w naradach na szczeblu parafialnym, deka-
nalnym, diecezjalnym czy grup zawodowych. 
Do modlitwy w intencji prac synodalnych 
powinni być wezwani wszyscy.

Naradzanie się nad przedłożonym danej 
grupie problemem uważam za bardzo do-
niosły element synodu.

Wspominając synod metropolitalny kra-
kowski, dzielę się inicjatywą wniesioną na 
obrady przez przewodniczącego, a więc przez 
kardynała Karola Wojtyłę. Postawił następu-
jące pytanie: „Czy dziś synod określić nale-
ży jako prawniczy czy jako duszpasterski?”. 

Dyskusja była wprowadzeniem ustalającym 
zasadniczy kierunek pracy synodalnej.

Który kierunek został ostatecznie przyjęty: 
synod jest prawniczy czy duszpasterski?

– Biorąc pod uwagę, że episkopat w Polsce 
ma szereg komisji, które ustalają konkretne 
wskazania w dziedzinie społecznej, liturgicz-
nej, katechetycznej, duszpasterskiej, praw-
nej i innych, uznano, że synod winien mieć 
przede wszystkim charakter duszpasterski, 
z elementami prawniczymi, na ile są związa-
ne z posługą duszpasterską. Podkreślano, że 
konieczne jest dobre rozpoznanie sytuacji 
w danej diecezji czy metropolii.

Ksiądz Biskup przewodniczył sekcji kate-
chetycznej synodu metropolitalnego kra-
kowskiego. Jakie diecezje należały wtedy 
do metropolii krakowskiej? 

– Archidiecezja krakowska, diece-
zja częstochowska, katowicka, kielecka 
i tarnowska.

Jak wyglądała praca przewodniczącego 
sekcji katechetycznej w synodzie metro-
polii krakowskiej?

– Rolą przewodniczącego było regularne 
organizowanie spotkań przewodniczących 
sekcji katechetycznych poszczególnych die-
cezji. Można powiedzieć, że było to spotkanie 
wizytatorów katechizacji. Składaliśmy wszy-
scy sprawozdanie z prac w diecezjach oraz 
nasze propozycje do dokumentu końcowego. 
Spotkania były bardzo miłe. Jednocześnie 

ukazywały różnice między diecezjami.  
Otóż gdy mówimy „metropolia krakowska”, 
może się wydawać, że to jedno ciało, różniące 
się tylko nazwą stolicy. W rzeczywistości róż-
nice między bogatą ilością kapłanów i pięk-
nymi tradycjami katechetycznymi diecezji 
tarnowskiej a równie bogatym w piękne,  
ale odmienne tradycje Śląskiem są ogro- 
mne. Pilnowaliśmy się bardzo, aby synod dla 
którejś diecezji nie był nowością przekre-
ślającą dotychczasowy dorobek. Staraliśmy 
się, by był uznaniem, aprobatą wszelkiego 
dobra, które dotychczas zbudowano, i pod-
powiedzeniem, jak na tej dotychczasowej 
budowie można dobudowywać coś jeszcze 
lepszego.

Jakie były echa synodu kieleckiego 
i metropolitalnego?

– Nie przeprowadzałem w żadnej die-
cezji badań na ten temat, więc nie mogę na 
to pytanie dać zobowiązującej odpowiedzi. 
Wspomnę tylko, że niektórzy księża kieleccy 
po pewnym czasie mówili: najcenniejszy był 
okres przygotowania. Bo wtedy gromadziły 
się grupy, które dyskutowały na przykład nad 
tym, co zrobić, aby więcej ludzi uczęszczało na 
niedzielną Eucharystię. Niektóre grupy syno-
dalne po zakończeniu synodu przekształciły 
się w grupy spotykające się regularnie i roz-
mawiające na tematy religijne.

Co Ksiądz Biskup chciałby powiedzieć o I Sy-
nodzie Diecezji Radomskiej?

– Używając wyrażeń kardynała Wojtyły 
– był to synod prawniczo-duszpasterski. Die-
cezja radomska – jako nowo powstała – miała 
obowiązek ustalić przepisy prawa diecezjal-
nego i utrwalić wartościowe tradycje. Jedno-
cześnie był to synod duszpasterski. Wszelkie 
prace i dokument końcowy oparte były na 
potrójnej funkcji Chrystusa i potrójnej funk-
cji Kościoła. Mottem zasadniczym był tekst 
zaczerpnięty z Soboru Watykańskiego II: 
„Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec na-
maścił Duchem Świętym i którego ustanowił 
Kapłanem, Prorokiem i Królem... Cały Lud 
Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach 
Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za po-
słanie i służbę, jakie z nich wynikają”.

A jaką rolę w pracach synodu widzi Ksiądz 
Biskup dla mediów?

– Życzę Redakcji błogosławieństwa  
Bożego w posłudze informującej i mobilizu-
jącej do udziału w modlitwie i synodalnych 
naradach. •

Oficjalnym dokumentem I Synodu 
Diecezji Radomskiej jest „Ustawa 
synodalna”. Na zdjęciu bp E. Materski
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