Modlitwa na czas synodu
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: ks. bp elbląski Jacek Jezierski]

Co? Jak? Którędy?
Uczestnicz! – strona internetowa diecezji elbląskiej - baner synodalny, a pod
nim do pobrania: Biuletyn, Dokumenty, Regulamin I sde.
Włącz się! - w Twojej parafii, Twoim środowisku może powstać zespół
synodalny [formularz Powołania Zespołu Parafialnego na stronie
internetowej diecezji (synodu)].
Pogłębiaj! – podejmij pracę
nad własną duchowością
[kliknij na baner synodalny na
stronie internetowej diecezji, a
pod nim na: Katecheza biskupa
elbląskiego].
Napisz! – przekaż swoje myśli
[napisz na adres mailowy
Sekretariatu].
Wspieraj! – pomóż synodowi
modlitwą i dobrą myślą!
Redakcja Biuletynu: ks. dr Piotr Towarek
E-mail: synod.elblag@opw.pl
albo szybciej - Express mail: synod.elblag@vp.pl
Strona internetowa [kliknij na baner synodu]:
www.diecezja.elblag.pl
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Biskup elbląski o świeckich w Kościele
Kim są Chrześcijanie? – to wierni, wierni Chrystusowi, to ochrzczeni:
* Przez chrzest złączeni z Chrystusem;
* Przez chrzest włączeni w społeczność Kościoła [Ludu Bożego];
* Wierni Chrystusowi, wierni.
- Równi w godności dzieci Bożych i w statusie grzesznika;
- Równi w powołaniu do przymierza [przyjaźni z Bogiem] i do zbawienia;
- Zbratani przez chrzest: siostry i bracia w jednej wierze w Jezusa
[Syn - Boży stając się człowiekiem, stał się naszym bratem];
- Powołani do dojrzałości życia, do doskonałości w miłości, do świętości,
do ostatecznego spełnienia;
- Powołani na różny sposób do wypełnienia posłannictwa Kościoła, jego
misji wobec świata, czyli do apostolstwa;

[Foto:
świeccy
podczas
otwarcia
I synodu
diecezji
elbląskiej,
17.09.2016
katedra
elbląska]

Biskup elbląski o wiernych świeckich cd.
Kim są wierni świeccy?
- Świeccy, laicy [od grec. laos = lud, od laikos = laik, tj. należący do ludu;
chodzi tu o przynależność do ludu Bożego]
- „Właściwością specyficzną ludzi świeckich jest ich charakter świecki…”
Jakie są podstawowe zadania świeckich?
- Powołanie życiowe [podstawowe zadanie chrześcijańskie]: sprawy świeckie, życie w świecie, obowiązki wobec świata, życie rodzinne i społeczne
układać według myśli Boga;
- Świeccy oddają cześć Bogu ofiarując Mu w sposób rozumny swoje życie;
składają duchowe ofiary: trud pracy i życia, cierpienie, ograniczenia, przeciwności, zmagania;
- Zadaniem świeckich jest przykład codziennego życia, świadectwo życia,
apostolstwo codzienności;
- Zadaniem świeckich jest uświęcanie świata, przenikanie rzeczywistości,
osoby, historii, doczesności duchem Ewangelii;
- Współpraca z pasterzami w posłannictwie apostolskim;
- Współodpowiedzialność z pasterzami za Kościół.
Jakie jest znaczenie określenia „wierny świecki”?
- nie jest duchownym, ani osobą konsekrowaną [jest to określenie negatywne
które wyjaśnia, kim świecki nie jest];
- określenie pozytywne: świecki to ochrzczona [ochrzczony], która [który]
buduje w Kościele i w świecie królestwo Boże i daje świadectwo wiary zgodnie z własnym charyzmatem [G. Ghirlanda].
BIBLIOGRAFIA: Kodeks Prawa Kanonicznego 1983;
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici” 1988.
[Kolejna część katechezy ks. biskupa elbląskiego:
„O zadaniach świeckich w Kościele” w
następnym Biuletynie]
[Foto: młodzi wierni
świeccy w pielgrzymce pieszej do Świętego Gaju - miejsca
śmierci św. Wojciecha]
I sde: dojrzali w wierze i życiu

Synod się rozkręca
Komisja Główna to jedna z głównych struktur I synodu diecezji elbląskiej.
Należą do niej: sekretarz generalny synodu wraz z sekretarzami, przewodniczący czterech komisji tematycznych, rektor seminarium duchownego. Na jej
czele stoi ks. biskup elbląski Jacek Jezierski. Komisja spotkała się dotychczas
trzy razy. Ostatnie ze spotkań miało miejsce w grudniu. Dotyczyło przede
wszystkim przygotowania i organizacji kolejnej uroczystej sesji plenarnej
synodu. Wiadomo już, że odbędzie się ona w Kwidzynie [dawna stolica historycznej diecezji pomezańskiej]. Vivat Kwidzyn! Vivat Pomezania!
4 Komisje tematyczne rozpoczęły również swoją pracę. Odbyły się już dwa
spotkania Komisji prawa kościelnego [przew. ks. mgr lic. prawa kan. Prałat
Walenty Szymański], a także dwa spotkania Komisji rozeznawania znaków
czasu [ks. kan. dr Andrzej Kilanowski]. Po pierwszym spotkaniu jest także
Komisja tradycji, składająca się z historyków naszej diecezji pod przewodnictwem ks. kan. prof. Wojciecha Zawadzkiego. Materiał dziejowy, związany
z historią naszych ziem i dziedzictwem, które nosimy w sobie został przez
Komisję podzielony na epoki w ramach planowanego dokumentu. Również
Komisja projektu kościelnej odnowy pod przewodnictwem ks. kan. Marka
Karczewskiego odbyła swoje spotkanie organizacyjne, które miało miejsce w
auli seminarium duchownego.
Zespół młodzieży I sde formuje i organizuje swoje struktury. 17 stycznia br.
w gmachu Kurii Diecezjalnej obyło się pierwsze zebranie „robocze” opiekunów młodzieży. Ta grupa to 10 osób [siostra zakonna, katecheta oraz 8 młodych księży] pracujących na co dzień z ludźmi młodymi. Każdy z opiekunów
ma wyłonić z terenu swojej pracy [dekanatu i parafii] czworo osób młodych
[dwoje dziewcząt i dwóch chłopców]. W ten sposób ma powstać zespół o
łącznej liczbie 50 osób. Stanowić on będzie jedno z ciał [struktur] I sde, ale
jednocześnie swoisty rodzaj „parlamentu młodych” - ogniwa młodości i energii, rady młodych, koniecznej dla budowania przyszłości Kościoła elbląskiego, a także pomocy dla ks. biskupa Jacka Jezierskiego.
Zespół ds. społecznych - to nowe „ciało synodalne” powołane przez bp. elbląskiego. Zespół ma zająć się zwłaszcza sprawami: rodziny, kształcenia,
wychowania, opieki nad chorymi i starszymi oraz problematyką kultury. Znalazło się w nim 25 osób: 20 świeckich i 5 osób duchownych. Wśród uczestników zespołu są: pracownicy służby zdrowia [lekarze], wykładowcy uczelni
wyższych, nauczyciele i pracownicy szkół, katecheci, doktoranci KUL, kulturoznawcy. Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest na dzień 25 lutego
br. Pracom zespołu przewodniczyć ma sam ks. bp Jacek Jezierski.
I sde: dojrzali w wierze i życiu

