
III sesja plenarna I sde odbędzie się w Elblągu dn. 21 października 2017 

[sobota] w gmachu Seminarium [ul. Bożego Ciała 10] godz. 10.00-13.00. 

Program: liturgia Słowa Bożego; obrady zgromadzenia synodalnego; agapa. 

Do udziału są zobowiązani prawem Kościoła wszyscy wezwani na synod! 

[foto: sejmik bociani = synod bociani] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezu, nasz Panie i Królu, pomóż nam układać 

życie zgodnie z Ewangelią, 

odnowić i umocnić Kościół diecezji elbląskiej, 

przekazać dziedzictwo wiary otoczeniu i 

następnym pokoleniom. 

Maryjo, Matko Zbawiciela, 

Wojciechu, Maksymilianie Kolbe,  

Doroto z Mątów 

nasi święci patroni, ufamy waszemu 

wstawiennictwu. Tak. Amen. 

 

[autor: bp Jacek Jezierski] 
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Bp Jacek Jezierski [Kwidzyn, 24 września br.]: - Ciągle jeszcze 

zastanawiamy się i pytamy: „po co synod”? Synod został zwołany po 

to, aby odkrywać to, co jest autentyczną tradycją: apostolską i 

ewangeliczną. Pragniemy rozpoznawać: nasze ludzkie, chrześcijańskie 

i kościelne zadania dziś. Tu gdzie mieszkamy, pracujemy, studiujemy, 

uczymy się. Próbujemy opisać otaczający nas świat współcześnie. 

Zrozumieć go bardziej, uchwycić w nim naszą powinność.  

Potrzebujemy nawrócenia i odnowy naszej mentalności oraz 

przyzwyczajeń. Nie chodzi o zwykły lifting i zmianę makijażu, ale o 

wyjście z rutyny, a także ze schematycznego działania. Chodzi o poważną 

zmianę w funkcjonowaniu.  

Przychodzą nowe czasy i nowi ludzie. Nie można wlewać młodego wina 

do starych bukłaków, bowiem to, co nowe, dynamiczne – rozsadzi 

archaiczne pojemniki. Musimy 

szukać nowych rozwiązań. 

Uczyć się sztuki dialogu i 

komunikacji z innymi. Więcej 

słuchać, mówić ogólnie 

zrozumiałym językiem, bez 

złośliwości, bez agresji, bez 

narzekania oraz bez nieustannego 

pouczania. Kardynał Karl 

Lehmann [arcybiskup Moguncji] 

porównał kiedyś Kościół do 

starszej pani, ciotki w 

niemodnym kapeluszu,  niezado-

lonej i despotycznej.  

Ciotka w niemodnym kapeluszu 



     dojrzali w wierze i życiu 

Stoimy wobec poważnych 

problemów. W świecie, 

który się zmienia, w spo-

łeczeństwach, w których 

ujawnia się kontestacja 

tradycyjnego stylu życia, 

ważnym pozostaje pyta-

nie: co nas obowiązuje, co 

jest trwałą normą? Potrze-

bujemy orientacji.  

        Również w Kościele 

i w chrześcijaństwie toczy 

się dziś wiele dyskusji 

oraz sporów. Musimy na nowo odnajdywać się: między skrajnym konserwa-

tyzmem, a radykalną ponowoczesnością. Św. Augustyn uczył, że prawdy 

trzeba szukać we wspólnocie i w Kościele. Trzeba też modlić się, abyśmy 

byli wolni od zamętu, w naszych umysłach i sercach oraz naszych wspólno-

tach. Abyśmy ufali, że Jezus Chrystus nie opuści swego Kościoła.  

 

[Fragment kazania ks. biskupa elbląskiego podczas Mszy św. w Kwidzynie - 

II sesja plenarna I synodu diecezji elbląskiej - 24 czerwca 2017] 

Uwaga! Uważajmy na to, co 

mówimy i co robimy, wpraw-

dzie nie jesteśmy na wizji, ale 

"oglądają nas w niebie". Tu 

w Kwidzynie, w katedrze 

na przestrzenie wieków dzia-

ły się wielkie rzeczy. Dziś, 

też jest niezwykłe wydarze-

nie, zwłaszcza, że odbywa się 

tu synodalna sesja. Czy dzi-

wią się w niebie? Myślę, że 

my też powinniśmy ulec trochę zdziwieniu, zwłaszcza gdy popatrzymy 

na siebie; skąd jesteśmy oraz ilu nas jest!  [Kwidzyn, Sala Kinoteatru, frag. 

przemówienia ks. prof. St. Ewertowskiego - sekretarza generalnego I sde]  

Ciotka w niemodnym kapeluszu cd. 

Reżyserem jest Duch Święty! [sekretarz generalny I sde] 

Foto: Agata Bruchwald [Gość Elbląski] 

   Na początku XXI wieku, Kościół elbląski, m.in. 

ma takie młode oblicze, ale potrzebuje nowych 

środków i sposobów działania. Patrząc na siebie, 

zapamiętajmy ten obraz, jest on piękny, jest praw-

dziwy. Gdy zbierają się synodalni ludzie ze swoim 

biskupem, aby rozważać sprawy Boże i ludzkie, to 

twórcą tego obrazu, reżyserem wydarzeń jest Duch 

Święty. Ze źródła zdziwienia, poczyna się również 

ufność Bogu.  

   W dziejach Kościoła były takie synody, 

w których uczestniczyli tylko duchowni. Dzisiaj 

jest to praktycznie wykluczone. Nieustannie pogłę-

bia się i dojrzewa świadomość podmiotowości 

wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, 

z jednoczesnym rozpoznawaniem kompetencji, 

funkcji i zadań jakie spoczywają na wszystkich 

ochrzczonych.  

   Wielogłosowość, różna wrażliwość serc, wielobarwność doświadczeń i przeżyć 

religijnych, nawet różnorod-

ność i intensywność naszego 

zaangażowania podobna jest 

do udziału w wykonywaniu 

muzycznej symfonii.  

    Abyśmy mogli ją razem 

tworzyć, potrzeba nas tak wie-

lu i tak różnych. Każdy po-

trzebny jest ze swoim talen-

tem. By całość była piękna, 

harmonijna, trzeba nieraz cze-

kać na swoją kolej 

i w odpowiedniej chwili 

wnieść swój głos.                              

Bez tego głosu całość nie 

może zaistnieć. Trzeba 

tylko chwycić rytm, wy-

czuć puls Kościoła, dać się 

poprowadzić, dać się na-

stroić. Ksiądz biskup już 

podniósł rękę i dał nam 

znak…. 
 

Reżyserem jest Duch Święty! cd. 


