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ROK 2019 CZASEM SYNODÓW
Seminarium-widok na dziedziniec

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Elbląskiej erygował w dniu 1 października
1992 r. bp Andrzej Śliwiński. Do tej pory
uczelnię ukończyło 187 księży. Nowy rok
akademicki 2019/20 w seminarium rozpoczęło
26 alumnów, w tym 9 alumnów rocznika
pierwszego.
Seminarium jest ważną instytucją w Kościele
lokalnym, nie tylko ze względu na kształcenie
teologiczne, ale także promocję kultury
chrześcijańskiej. Uczelnia stanowi miejsce
i szkołę modlitwy, jak również spotkań
przedstawicieli wielu środowisk np. nauczycieli
religii, wspólnot i ruchów religijnych,
stowarzyszeń i organizacji katolickich.
W seminarium spotykają się też cyklicznie dzieci
i młodzież np. przy okazji konkursów wiedzy
religijnej, czy festynów służby liturgicznej.
Seminarium stanowi wspólne dobro Kościoła
partykularnego. Zostało powołane przede
wszystkim dla kształcenia przyszłych kapłanów.
Dlatego należy dostrzegać wartość tej instytucji,
także w sytuacji zmniejszenia liczby kandydatów
do kapłaństwa.

Akatyst ku czci Bogurodzicy w kaplicy-seminaryjnej-8 grudnia

www.diecezja.elblag.pl
synod.elblag@vp.pl

Festyn służby liturgicznej w ogrodach seminaryjnych

Neoprezbiterzy 2019

Obłóczyny - poświęcenie sutann dla kleryków roku III

W Watykanie, pod przewodnictwem Ojca Świętego
Franciszka, odbył się synod biskupów Kościoła
Greckokatolickego z Ukrainy (1-10 września 2019).
Dotyczył on sytuacji chrześcijan w tym kraju, gdzie
ścierają się wpływy dwóch patriarchatów
prawosławnych: Konstantynopola oraz Moskwy.
Prawosławie na Ukrainie jest podzielone. Kościół
Greckokatolicki natomiast szuka swojego miejsca nie
będąc stroną w tym sporze. Kościół ten jest w jedności
z Biskupem Rzymu od czasu Unii Brzeskiej (1596).
W Watykanie kończy obrady synod biskupów dla regionu Amazonii (6-27 października 2019). Obradom
przewodniczy papież Franciszek. 185 uczestników synodu oraz wielu ekspertów, w tym duża grupa
kobiet, debatują nad sytuacją duszpasterską Amazonii i sytuacją ekologiczną tego regionu. „Amazonia
zajmuje powierzchnię 7,8 mln km², porównywalną z całą Australią. Rozciąga się na obszarze należącym do
dziewięciu krajów. Zamieszkuje ją 33 mln ludzi, w tym 3 mln rdzennych mieszkańców Ameryki,
tworzących 390 różnych grup etnicznych. Las amazoński stanowi ponad połowę lasów deszczowych na
planecie…” (o. Kasper Kaproń OFM, Nowe drogi z Amazonii, „Przewodnik katolicki” nr 40, 2019, s. 2).
Sytuacja duszpasterska w Amazonii jest bardzo trudna. Brakuje księży. Katolicy, w tym rdzenni mieszkańcy
regionu, Indianie, uczestniczą we Mszy św. bardzo rzadko, raz lub dwa razy w roku. Podczas synodu
pojawiły się głosy, aby udzielać święceń kapłańskich żonatym mężczyznom, tzw. viri probati (mężczyźni
doświadczeni – dojrzali). Znalazła się też sugestia, aby święcenia diakonatu mogły otrzymywać kobiety.
One bowiem są naturalnymi liderkami w wielu stacjach misyjnych i wspólnotach. Motywem tych
postulatów jest troską o zapewnienie katolickim mieszkańcom Amazonii większej możliwości udziału we
Mszy św. i częstszego przyjmowania Komunii św. Wierni mają prawo do Eucharystii. Ona buduje
wspólnotę, Kościół, i stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Niektórzy z uczestników synodu
proponują stworzenie odrębnego obrządku liturgicznego dla Amazonii, który uwzględniałby zwyczaje
i tradycje miejscowe.
Synod w Rzymie zajmuje się również problematyką ekologiczną i społeczną w perspektywie teologii
i wiary. Lasy Amazonii - zielone płuca świata, są brutalnie eksploatowane przez światowe koncerny.
Mieszkańcy regionu nie mają z tego tytułu większych
korzyści. Są społecznościami zmarginalizowanymi. Poza tym
wyniszczenie lasów Amazonii grozi poważnym zaburzeniem
klimatycznym dla całego świata.
Synody są poważnym ciałem konsultacyjnym dla papieża.
Ostatecznie to On podejmuje wiążące decyzje dla Kościoła.

+Jacek Jezierski
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PRZYKŁADY
WSPÓŁCZESNEJ
DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
SZTUKI SAKRALNEJ
W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
KOPIA OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z KAZIMIERKI –
PATRONKI WOŁYNIA
[kościół św. Andrzeja w Prabutach]
autor: Tomasz Kucharski [ASP Gdańsk]

WITRAŻ BŁ. DOROTY Z MĄTÓW
w kościoła Trójcy Świętej w Elblągu

KRZYŻ OŁTARZOWY
w kościele św. Rodziny
w Elblągu

MOZAIKA Z CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM
[krypta biskupów elbląskich w katedrze św. Mikołaja w Elblągu]

KIELICH MSZALNY Z PATENĄ
bp. Jacka Jezierskiego [ceramika włoska]
– foto: M. Jaworski

AMBONKA SŁOWA BOŻEGO
w kościele św. Marka
w Kątach Rybackich

