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Greckie słowo Synod  oznacza iść wspólnie. Pa-
pież Franciszek mówi, że jest to „podążanie ra-
zem – świeckich, pasterzy, biskupa Rzymu”. Wszy-
scy członkowie Ludu Bożego mają pielgrzymować 
wspólnie, dzielić się odpowiedzialnością za wspólnotę, czuć się  
w Kościele jak w domu. 

W ten sposób może być także zrealizowane marzenie papie-
ża Franciszka o Kościele ubogim i dla ubogich, o Kościele 
otwartym na wszystkich, a przede wszystkim o Kościele 
słuchającym Boga i świata. 

Kościół jest Wspólnotą, w której każdy głos jest ważny. Tu 
nie mają znaczenia nasza narodowość, wiek, wykształcenie, 
orientacja czy preferencje polityczne. W ten sposób Kościół 
staje się służebny i otwarty na świat.

Odpowiedzialność za Kościół i czynne uczestnictwo w jego 
życiu i w procesach decyzyjnych nie jest czymś, co nabywa 
się w momencie przyjęcia święceń kapłańskich, lecz odpo-
wiedzialność ta zaczyna się w sakramencie chrztu. 

Droga ta prowadzi nas do przejrzystości, solidarności i odpo-
wiedzialności za Kościół. Im szersza ona będzie, tym lepiej 
doświadczymy tego, że rządzenie Kościołem i to jaki On jest 
nie zależy jedynie od wąskich grup, elit czy biskupów, ale od 
wszystkich ochrzczonych. 

Synod powszechny

Ankieta na początek drogi 
synodalnej
www.linkd.pl/pkmzp

Bądź dobrej myśli, On woła cię.



Spowiedź
W najbliższy piątek 29.10 z powodu konferencji pastoralnej na 
którą wyjeżdżają przedstawiciele naszego duszpasterstwa z o. Ma-
teuszm, nie będzie możliwości spowiedzi w j. polskim. Za utrud-
nienia przepraszmy.

Msze św. poranne
W bieżącym miesiącu w poniedziałki, wtorki i środy w kapilcy są 
odprawiane Msze św. poranne o godz. 7:00. Można rezerwować 
intencje mszalne. 

kartki wypominkowe są wyłożone z tyłu kościoła. Wypełnione 
karty wraz z ofiarą prosimy składać do pudełka przy wyjściu. W 
Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny wszyst-
kie Msze święte zostaną odprawione w intencji osób wymienionych 
na kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych zmarłych 
15 minut przed Mszą.

Wypominki

1 listopada Kościół katolicki uroczyście wspomina dawnych i 
współczesnych świętych oraz przypomina wszystkim wiernym o 
ich powołaniu do świętości. W tym dniu zapraszamy na Msze św. 
w godz. 7:00 i 19:30.

Uroczystość Wszystkich 
Świętych

2 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Jest to 
dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do 
chwały nieba. Msza św. odbędzie się o godz 19:30

Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych

Dziękuję wszystkim, którzy przez wypełnienie ankiety już włączyli 
się w drogę synodalną. Każda z tych ankiet jest ważnym głosem. Je-
stem niezwykle zbudowany waszymi odpowiedziami i szczerością! 
Cieszę się, że w większości mamy doświadczenie wspólnoty Ko-
ścioła oraz, że w naszym kościele czujecie się jak w domu, a polskie 
duszpasterstwo jest dla Was rodziną. Wiele z Was zadeklarowało 
chęć następnych spotkań, wkrótce zaplanujemy kolejne spotkania. 
Wszytskich, którzy jeszcze chcieliby wypełnić ankietę zapraszamy, 
aby zrobić to on-line lub użyć tych wyłożonych z tyłu kościoła.

Podsumowanie ankiet

Z uwagi na trwające Seminarium Odnowy Wiary, w tym miesią-
cu nie będzie Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Wszystkich, 
którzy się nie zapisali, a chcieliby dołączyć do rekolekcji i pogłębić 
swoją wiarę, serdecznie zapraszamy. Cotygodniowe spotkania od-
bywają się w poniedziałeki o godz. 19:30. Obejmują one wspólną 
modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach. Całość dopełnia in-
dywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą każdy uczestnik 
Seminarium podejmuje w domu. Rekolekcje kończy modlitwa o 
przyjęcie darów Ducha Świętego.
Jak się zapisać? Wysyłając e-mail na adres: stignatius@jezuici.pl ze 
swoim imieniem i nazwiskiem lub przez sms u Ewy 07763 384029.

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie


