
1 kwietnia 2017 swoje działania zainaugurował Zespół ds. społecznych I sde. 

Pracom zespołu przewodniczy ks. bp Jacek Jezierski. W ramach spotkania 

przyjęto informację o przygotowaniach do Synodu Biskupów w Rzymie w 

2018 r., a więc o ankiecie przedsynodalnej.  

   Omówiono też wydane niedawno wskazania i dekret ks. bp. elbląskiego o 

pogrzebie dzieci zmarłych przed urodzeniem, lub wkrótce po urodzeniu. 

Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność szerszej informacji także w 

mediach kościelnych, na temat zespołów i grup wsparcia rodziców, którzy 

utracili dziecko. W statutach synodu, powinna znaleźć się zachęta do 

tworzenia zespołów i grup wsparcia. Sekretarz generalny synodu ks. S. 

Ewertowski przedstawił zebranym dokument Konferencji Episkopatu Polski 

pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, o którym słyszeliśmy w pierwszych 

dniach maja br. w mediach. Dokument w formie prezentacji multimedialnej - 

dostępny w Sekretariacie synodu. 

- w 2012 r. zakończył się I synod 

archidiecezji warmińskiej 

- w 2015 r. zakończył się 43 synod  

diecezji płockiej 

- w 2016 zakończył się II synod   

archidiecezji katowickiej 

- w 2017 r. inauguracja prac: 

* V synod diecezji tarnowskiej 

* III synod diecezji sandomierskiej 

*II synod diec.  koszalińsko-kołobrzeskiej 
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Mówiliśmy już o tym, kim są wierni świeccy w Kościele. Dziś, garść 

refleksji o ich zadaniach oraz prawach. 

I. Jaki jest udział świeckich w działalności administracyjnej i sądowej 

Kościoła oraz urzędach kościelnych? 
 Istnieją urzędy i posługi wymagające władzy sakramentu święceń 

[np. przewodniczenie Eucharystii i spowiadanie] 

 Istnieją urzędy i posługi nie wymagające władzy sakramentu 

święceń, ale specjalnego upoważnienia, stąd świecki może 

podejmować pracę jako: 
- pracownik trybunału kościelnego [np. sędzia] 

- uczestnik synodu prowincjalnego i diecezjalnego 

- członek rad i komisji diecezjalnych 

- osoba opiniująca przy wyborze biskupa lub proboszcza 

- pracownik kurii  diecezjalnej [np. kanclerz, ekonom] 

- pracownik kurii rzymskiej, czy delegat Stolicy Apostolskiej 

II. A jaki jest udział świeckich w nauczycielskim posłannictwie Kościoła? 
Świeccy pojedynczo, ale także wspólnie uczestniczą w dziele 

przepowiadania, nauczania, w ewangelizacji:  

- katecheza rodzinna [rodzice, dziadkowie] 

- katecheza parafialna 

- katecheza w szkole: katecheci / nauczyciele religii 

- misjonarze / misyjni katecheci 

- w sytuacji konieczności, gdy brakuje kapłana, wówczas upoważnieni  

świeccy udzielają chrztu, przewodniczą liturgii sakramentu małżeństwa, 

prowadzą pogrzeby,  

- prowadzą programy religijne w mediach; redaktorzy pism kościelnych 

- nauczyciele akademiccy teologii i nauk kościelnych; 
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     dojrzali w wierze i życiu 

III. Jak uczestniczą świeccy w uświęcającym posłannictwie Kościoła? 

- mężczyźni: nadzwyczajni szafarze Komunii św., posługa lektora i akolity 

- mężczyźni i kobiety: czasowo powołani do funkcji lektora, kantora, psałte-

rzysty, komentatora 

- w wielu krajach poza Polską posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii 

św. wypełniają także kobiety 

IV. A jak świeccy realizują swoje chrześcijańskie powołanie i służą społecz-

ności ludzkiej? Przede wszystkim przez:  

- małżeństwo i życie rodzinne 

- kompetencje zawodowe i twórczą pracę 

- przez aktywny udział w życiu wspólnoty lokalnej 

- przez udział w życiu publicznym i politycznym [działalność polityczną 

świeccy prowadzą na własną odpowiedzialność a nie w imieniu Kościoła] 

- przez udział w organizacjach międzynarodowych, służących pokojowi, po-

stępowi, rozwojowi, sprawiedliwości społecznej, zwalczaniu głodu i biedy, 

ochronie dziecka i kobiety 

- przez wkład w naukę i kulturę 

- przez troskę o życie i ochronę naturalnego środowiska. 

V. Wg Kodeksu Prawa Kanonicznego świeccy mają prawo m.in. do: 

- do tworzenia kościelnych stowarzyszeń i funkcjonowania w nich [kan. 215] 

- DO KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO Z BISKUPEM [kan. 212 § 1] !! 

- do ujawniania pasterzom swojego zdania i do krytyki [kan. 212 § 3; zob. 

kan. 227] 

- do udziału w radach kościelnych, a także jako biegli i doradcy pasterzy 

[kan. 228 § 2] 

- do nauczania w kościelnych uczelniach akademickich [kan. 229 § 3] 

- akolita, nadzwyczajny szafarz lub inny świecki wyznaczony przez ordyna-

riusza miejsca do wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu [kan. 

943] 

- do asystowania przy zawieraniu małżeństw [za zgodą Stolicy Apostolskiej] 

[kan. 1112]     bp J. Jezierski 
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W sobotę 6 maja 2017 r. odbyło się 

pierwsze spotkanie Zespołu młodzieży I 

synodu diecezji elbląskiej. Do Elbląga 

na zaproszenie Ks. Bp. Jacka przybyli 

młodzi przedstawiciele całej diecezji 

wraz ze swoimi opiekunami [księżmi i 

katechetami]. W sumie w skład zespołu 

wchodzi: 40 osób młodych i 10 opieku-

nów. Jaki jest cel utworzenia tak liczne-

go gremium? W dekretach z nominacja-

mi, wręczanych młodzieży ks. bp elbląski napisał: „Przyszłość Kościoła el-

bląskiego zależy od postawy młodego pokolenia ochrzczonych. Pragnę, aby 

w I synodzie diecezji elblą-

skiej uczestniczyli również 

młodzi katolicy. Synod 

stwarza bowiem naturalną 

okazję dla zdobycia ważne-

go doświadczenia Kościo-

ła, który rozpoznaje własne 

zadania i drogi spełniania 

swojego posłannictwa w 

świecie”.  

O pracy Zespołu ks. Biskup 

mówi tak: „Będę przekazy-

wał zespołowi stopniowo 

zadania do konsultacji. Będę też prosił o radę w sprawach bliskich ludziom 

młodym. Mam również na uwadze fakt, że najbliższy synod biskupów w 

Rzymie, będzie poświęcony młodzieży” [dekret ustanawiający]. 

W ramach pierwszego, organizacyjnego spotkania, uczestnicy Zespołu wy-

słuchali katechezy ks. Biskupa na 

temat: „Z historii synodów”. 

Zwiedzili też katedrę św. Mikoła-

ja w Elblągu i przyjęli pełne entu-

zjazmu słowo wygłoszone przez 

ks. prof. Stefana Ewertowskiego - 

sekretarza generalnego. W skład 

zespołu wchodzą osoby młode: 

uczniowie szkół średnich, studen-

ci oraz młodzież pracująca!  
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