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I sesji Synodu Diecezjalnego VI kadencji od-
była się 4 marca w Bielsku-Białej. Podas obrad 
synodu opró podsumowania roku 2016 dokona-
no wyboru nowej Rady Diecezjalnej, Komisji Re-
wizyjnej, a także delegatów świeckich do Synodu 
Kościoła.

Obrady Synodu rozpoęły się nabożeństwem 
owiednio-komunijnym w kościele Zbawiciela 
w Bielsku-Białej. Na poątku drugiej ęści w sali 
„Augustany” bp Korago podziękował wicepe-
wodniącej Sejmiku Śląskiego, pani Sylwii Cieślar 
za jej zaangażowanie i prowadzenie inicjatyw 
związanych z Rokiem Reformacji. Słowa podzię-
kowań skierował również do ustępującej Radzy 
Diecezjalnej oraz komisji rewizyjnej popedniej 
kadencji synodu diecezjalnego.

Synod pyjął i zatwierdził rawozdanie bisku-
pa diecezjalnego za 2016 rok, zatwierdził rawoz-
dania synodalnych komisji oraz rawozdanie fi-
nansowe za rok 2016, udzielił absolutorium Radzie 
Diecezjalnej oraz pyjął prelimina budżetowy 
diecezji na 2017 rok.

W kolejnej ęści obrad Synodu Diecezjalnego 
zostały peprowadzone wybory. Tę ęść prowa-
dził zwiechnik Kościoła bp Jey Samiec.

Na stanowisko kuratora diecezji zgłoszono jed-
nego kandydata, dotychasowego kuratora, pana 
Tomasza Bujoka z Wisły-Głębiec. Został on jedno-
myślnie wybrany na kolejną kadencję.

Nowym radcą duchownym został ks. Walde-

Nowa Rada Diecezjalna

mar Szajthauer, probosz Parafii  w Wiśle, a radcą 
świeckim została pani Krystyna Penkała z parafii 
w Cieszynie.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Jan 
Król z parafii w Cieszynie, Jan Machalica z parafii 
w Bielsku, Danuta Pietroszek z parafii w Ustroniu. 

Delegatami świeckimi do Synodu Kościoła zo-
stali wybrani: Edward Cieślar (parafia Goleszów), 
Korneliusz Glajcar (parafia Dzięgielów), Jey Kło-
da (parafia Ustroń), Jan Machalica (parafia Biel-
sko), Jarosław Mazur (parafia Drogomyśl), Adam 
Pastucha (parafia Skoów), Krystyna Penkała (pa-
rafia Cieszyn), Marek Rymo (parafia Skoów), 
Jey Sikora (parafia Goleszów), Kysztof Szklo 
(parafia Goleszów), Pemysław Sztwienia (pa-
rafia Wisła-Jawornik), Aleksandra Trybuś-Cieślar 
(parafia Cieszyn) i Anna Wantulok (parafia Jawo-
e).

ks. Andej kykowski

Nowo wybrana Rada Diecezjalna i  bp Jey Samiec

Sala obrad w ośrodku wydawniym „Augustana”


