
W dn. 30 grudnia odbyło się spotkanie Zespołu ds. społecznych I sde. Jego 

głównym tematem był „ekumenizm”. Ks. Bp Jacek Jezierski w związku z 500-

leciem Reformacji przypomniał osobę, życie i myśl Marcina Lutra. Następnie, 

przedstawił też proces rozwoju protestantyzmu i jego główne nurty. W 

zwieńczeniu swej wypowiedzi przybliżył ideę i dzieje współczesnego 

ekumenizmu. Wyróżniony został: ekumenizm duchowy [modlitwa i pokuta], 

ekumenizm doktrynalny [teologów], ekumenizm instytucjonalny [Kościołów], 

ekumenizm praktyczny [współpraca na rzecz człowieka, np. charytatywna], 

ekumenizm krwi [ma miejsce, gdy chrześcijanie różnych wyznań cierpią 

wspólnie prześladowanie].  

   Ks. Prof. Stefan Ewertowski w swoim wystąpieniu podjął tematykę dojrzałości 

ludzkiej w świetle nauki Pisma Świętego. Wskazał też na potrzebę dialogu 

między chrześcijanami, a także między chrześcijanami i religiami. Wyróżnił 

podstawowe formy dialogu: dialog życia, dialog dzieł, dialog wymiany 

teologicznej, dialog doświadczenia religijnego.  

   W podsumowaniu obydwu wykładów miała miejsce dyskusja i osobiste 

świadectwa uczestników spotkania. Mówili oni o spontanicznych kontaktach z 

osobami innych wyznań i religii. Postulowano potrzebę permanentnej edukacji 

ekumenicznej duchowieństwa i świeckich oraz osób życia konsekrowanego.  

   Warto wspomnieć, że w ramach prac synodalnych intensywnie pracuje 

Komisja prawa kościelnego. Odbyły się też spotkania: Komisji rozeznawania 

znaków czasu i Zespołu pobożności ludowej.  

 

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. 
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Nabożeństwo biblijne, prelekcje i muzyka złożyły się na 

zorganizowaną w Elblągu 21 października 2017 r. III sesję plenarną I 

synodu diecezji elbląskiej, trwającego pod hasłem „Dojrzali w wierze i 

życiu”. To trzecie tego typu spotkanie od chwili rozpoczęcia prac 

synodu we wrześniu 2016 roku. Uroczysta sesja plenarna odbyła się w 

gmachu Elbląskiego Seminarium Duchownego.   
   Obrady zgromadzenia synodalnego rozpoczęło nabożeństwo biblijne, 

które poprowadził ks. Piotr Towarek – sekretarz synodu. Jego centralne 

miejsce stanowiła medytacja bp. Jacka Jezierskiego, opierająca się o 

fragment listu św. Pawła Apostoła do Efezjan [Ef 2, 18-22].  

- Uczestniczymy w procesie budowania. Dzięki Chrystusowi Jezusowi 

wzrasta budowla. Jesteśmy jej fragmentem i równocześnie jej 

budowniczymi, współbudowniczymi – mówił biskup elbląski.  

 Przypominał zebranym, że także my sami zostaliśmy „zbudowani”, 

wbudowani, położeni jako kolejna warstwa murów tej budowli, 

wspierająca się „na 

fundamencie apostołów i 

proroków”.  

Z dużym zainteresowaniem 

uczestników synodalnej sesji 

spotkał się wykład ks. prof. 

Zdzisława Kroplewskiego z 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

pt. Dojrzałość: osobowość, 

religijność”. Prelegent mówił 

o kryteriach dojrzałej 

osobowości,  wskazując na: 

Wspólnotowe budowanie  



     dojrzali w wierze i życiu 

zaangażowanie, wycho-

dzenie „poza siebie”, 

allocentryczne nastawie-

nie na innych. Podkre-

ślał, że pomiędzy dojrza-

łą osobowością a dojrzałą 

religijnością istnieje tzw. 

sprzężenie zwrotne. Tak 

więc człowiekowi o doj-

rzałej osobowości łatwiej 

zdobyć się na dojrzałą 

religijność, a człowieko-

wi o dojrzałej religijności 

łatwiej dojść do dojrzałej 

osobowości.  

   Na zakończenie sesji ks. prof. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu 

zaprezentował projekt dokumentu odnowy pastoralnej. Zawarto w nim m.in. py-

tania na temat: potrzeby autoewangelizacji, propozycji Kościoła dla ludzi mło-

dych, sposobu przekładania treści dokumentów Kościoła na obrazy, idee i zrozu-

miały dla współcze-

snego człowieka ję-

zyk. W dokumencie 

podkreśla się także 

konieczność wykorzy-

stania elektronicznych 

środków przekazu w 

ewangelizacji, czy też 

umiejętność współpra-

cy z ludźmi sztuki na 

gruncie kościelnym. 

Postawione pytania 

dotyczą nadto: kwestii 

odnowy parafii, 

wsparcia nauczycieli 

religii, wskazania znaków nadziei w Kościele, szczególnie w Kościele partyku-

larnym elbląskim. Ważnym i ubogacającym punktem III sesji plenarnej była mu-

zyka w wykonaniu zespołu „Capella Sancti Nicolai” [Małgorzata Wójcik, Urszu-

la Cieslak, Klaudia Kaczmarczyk, Jakub Grzelachowski]. Zebrani usłyszeli zna-

ne melodie Ennio Moriccone z filmu „Misja”, a także „Flower duet” z opery 

Lakmé [muz. Léo Delibesby] oraz tango „Por una Cabeza” [muz. Carlos Gardel].  

Wspólne budowanie cd. 
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  Za nami drugie w kolej-

ności spotkanie synodalne-

go Zespołu młodzieży. 

Wzięło w nim udział 25 

młodych wraz z opiekuna-

mi. Spotkanie poprzedziło 

krótkie nabożeństwo, na 

które złożyły się: hymn, 

śpiew psalmu, czytanie, 

wyznanie wiary, prośby, 

Ojcze nasz i modlitwa koń-

cowa.  

   Wykład na temat warto-

ści różnego typu i ich hie-

rarchii wygłosił ks. prof. S. 

Ewertowski. Naukę i śpiew chorału gregoriańskiego Kyrie, Agnus Dei [z XI-XII 

w.] poprowadził ks. P. Towarek. 

Centrum spotkania stanowiła 

praca i refleksja nad artykułem 

ks. Tomasza Jaklewicza pt. 

„Pokolenie smartfona” [Gość 

Niedzielny, 3 grudnia 2017, nr 

48]. W czterech grupach podjęta 

została analiza i dyskusja nad 

głównymi problemami poruszo-

nymi w tekście. Chodzi o tzw. 

pokolenie młodych ludzi uro-

dzonych po 1995 r. i określane 

jako „iGen”. Nazwa pochodzi 

od „IPhoneów” i „iPadów” i 

dotyczy pokolenia, które doj-

rzewało ze smartfonem w ręku. 

Wiążą się z tym problemy: uza-

leżnienia od sieci, oderwania 

od rzeczywistości, ucieczka w świat wirtualny, osamotnienie, lęk przed hejtem, 

zanik religijności i duchowości, liberalne podejście do spraw moralności. 

Spotkanie zespołu młodzieży [9 grudnia 2017] 


