
  Synod przygotowuje dokument o znakach czasu. Próbuje opisać, zrozumieć 

i scharakteryzować otaczającą nas rzeczywistość. W związku z tym, prosimy 

o odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Aby zrozumieć mentalność i zwyczaje katolików w diecezji elbląskiej, 

musimy uwzględnić fakt, że większość rodzin osiadła na tym terenie po 

II wojnie światowej. Skąd Twoja rodzina przybyła na te tereny? 

2. Czy Twoje korzenie rodzinne rzutują jeszcze na codzienność? Czy 

pozostaje to tylko w przestrzeni wspomnień, pamiątek? 

3. Jakie zjawiska szczególnie charakteryzują naszą współczesność? 

[wydarzenia, procesy] 

4. Które z powyższych zjawisk [wydarzeń, procesów] są dla Ciebie 

znakiem czasu, czyli znakiem Bożego działania w świecie? 

5. Co Twoim zdaniem charakteryzuje diecezję elbląską, co jest 

szczególnym wyróżnikiem, czy osobliwością? 

6. Co Twoim zdaniem powinno znaleźć się w synodalnym dokumencie o 

znakach czasu?  

7. Czy Twoim zdaniem istnieje potrzeba opracowania małego tzn. 

krótkiego katechizmu? Katechizm zawierałby podstawowe zasady wiary 

i życia chrześcijańskiego oraz modlitwy. 

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.    

Foto: św. Maksymilian Maria Kolbe - 125 rocznica urodzin [8.01.1894] 
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  W sobotę 8 grudnia 2018 w sali Caritas przy ul. Mostowej w Elblągu 

odbyło się kolejne zebranie synodalnego Zespołu młodzieży. 

Spotkaniu, w którym uczestniczyło 30 osób, przewodniczył ks. bp 

Jacek Jezierski. Modlitwę na rozpoczęcie zebrania poprowadził ks. 

Piotr Towarek – sekretarz zespołu.  

 

  Młodzież wraz opiekunami 

wysłuchała wykładu ks. prof. 

Stefana Ewertowskiego -

sekretarza generalnego 

synodu pt. „Mit postępu”.  

  Ks. Profesor uznaje, 

naturalnie, za uprawniony 

postęp w sferze gospodarki, 

techniki, nauki, kultury, 

medycyny itp. W 

wykładzie zostały jednak 

postawione pytania o 

granice postępu. Nie 

wszystko bowiem co jest 

technicznie możliwe – jest 

etycznie dopuszczalne. 

Ks. Ewertowski zwrócił też 

uwagę, że postęp staje się 

często hasłem, elementem 
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     Dojrzali w wierze i życiu 

...ideologii, a nawet swoistą 

religią. 

 

Stąd sprzeciw prelegenta wobec 

mitologizowaniu postępu tzn. 

widzenia w nim lekarstwa na 

wszystkie ograniczenia i niedo-

godności życia ludzkiego. Ks. 

Profesor sprzeciwił się ubó-

stwianiu postępu, a także czy-

nienia z niego celu życia ludz-

kiego i rzeczywistości, w której 

człowiek odnajduje się w pełni i 

osiąga szczęście.  
 

W drugiej części spo-

tkania młodzież pod-

jęła pracę w grupach. 

Po dyskusji odpowia-

dała pisemnie na za-

proponowane przez 

sekretariat synodu 

pytania.  

Dotyczyły one opisu 

istotnych zjawisk i 

procesów zachodzą-

cych w naszym spo-

łeczeństwie, a także 

wskazania na tzw. 

małe ojczyzny, z któ-

rych wywodzą się 

mieszkańcy diecezji 

elbląskiej.  

Foto: Gość Elbląski 
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  25 osób uczestniczyło w zebraniu synodalnego Zespołu ds. społecznych, 

które odbyło się w dniu 29 grudnia 2018 r. w Elblągu [sala Caritas, ul. 

Mostowa]. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski. Obecny był 

także ks. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu. 

Modlitwie na rozpoczęcie przewodni-

czył ks. Piotr Towarek, który przypo-

mniał zebranym, że w Boże Narodzenie 

2018 r. minęła 100. rocznica powstania 

kolędy „Cicha noc” [sł. ks. Joseph 

Mohr, muz. Franz Xaver Gruber – Au-

stria].  

Główną część zebrania stanowił wykład 

ks. dr.dr. Zdzisława Kunickiego [UWM 

Olsztyn] poświęcony zagadnieniu kry-

zysu wiary we współczesnym Kościele 

[także w Polsce] na tle uwarunkowań 

kulturowych, społecznych, ideologicz-

nych i  filozoficznych. Prelegent odwo-

łał się do wypowiedzi Joseph Ratzinge-

ra z 1958 roku. Późniejszy papież prze-

widywał wówczas, że Kościół katolicki 

przestanie być ruchem masowym, a 

stanie się wspólnotą małych wspólnot 

[w niechrześcijańskiej diasporze]. Prof. 

Ratzinger podał też istotne elementy małej wspólnoty chrześcijańskiej tj. sa-

krament, radosne przepowiadanie i dobre relacje społeczne na poziomie 

wspólnoty ludzkiej.  

Po dyskusji nad wykładem, uczestnicy spotkania zapoznali się z zestawem 

pytań, związanych z przygotowywanym przez synod dokumentem na temat 

opisu sytuacji Kościoła elbląskiego dziś. Podobne pytania zostały przekazane 

także synodalnemu zespołowi młodzieży. Sekretariat synodu oczekuje odpo-

wiedzi, które należy przesyłać na jego adres drogą elektroniczną.  

A oto zestaw pytań skierowanych do uczestników zespołu ds. społecznych... 
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