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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

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni.



Aniketa
zachęcamy do wypełniania ankiety dotyczącej drogi synodalnej. 
Ankieta jest dostępna on-line, a kod QR jest na ostatniej stronie 
biuletynu.

Msze św. poranne
W miesiącu październiku w poniedziełki, wtorki i środy odpra-
wiane były Msze św. poranne. Dziękuję wszystkim, którzy w nich 
uczestniczyli. Dziękuję także za wszytskie sugestie, które w tej 
sprawie od Was otrzymałem. Po namyśle, zdecydowałem o nie-
kontynuowaniu regularnych Mszy św. porannych. Staram się być 
do Waszej dyspozycji i jeśli ktoś z Was chciałby ofiarować Msze 
św., proszę o kontakt. 

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 wymienio-
nych na kartach wypominkowych. Odczytanie wymienionych 
zmarłych 15 minut przed Mszą.

Wypominki

Początek listopada, to czas szczególnej pamięci o tych, którzy za-
kończyli już swoje życie na ziemi. 1 listopada w łaczności z całym 
Kościołem wspominamy tych wszystkich, którzy dostąpili już 
chwały nieba. W tym dniu zapraszmy na Msze św. o godz. 7:00 
oraz 19:30.  2 listopada prosimy Boga, aby do tej samej chwały 
włączył naszych bliskich zmarłych, Msza św. o godz. 19:30. Od-
czytywanie imion naszych bliskich zmarłych wymienionych na 
kartach wypominkowych, odbędzie się 1 i 2 listopada 15 min. 
przed każdą Mszą św. 

Wszystkich Świętych

Kolekta
Ofiarę na potrzeby naszej parafii można złożyć przy wyjściu  
z kościoła. 

Spowiedź
Możliwość spowiedzi w każdy piątek w czasie adoracji od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia komunii św.Odpust zupełny 

ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, 
który jest w stanie łaski uświęcającej i w dniach 1-8 listopada 
pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych Odpust 
może uzyskać także osoba, która 2 listopada nabożnie nawiedzi 
kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Intencje mszalne
na rok 2021 nie ma już wolnych intencji na Msze św. niedzielne. 
Przymujemy intencję na Msze św. roratnie, które będą odprawiane 
od 29 litopada do 24 grudnia o godz 6:15 od poniedziałku do piąt-
ku i o godz. 7:00 w soboty.


