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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

Skorzystała z poruszenia



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

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.

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

Apostolat społeczny 
Kontynuując działalność na rzecz bezdomnych i potrzebujących 
1 listopada podczas Mszy św. uczciliśmy pamięć o najbliższych 
zmarłych z ich rodzin. Był to szczegóny czas wspólnej modlitwy i 
jedności z Bogiem.

Konkurs plastyczny 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie plastycz-
nym „Św. Ignacy - Rycerz Chrystusa”. Rozwiązanie konkursu i 
rozdanie nagród nastąpi w niedzielę 21 listopada po Mszy św. o 
godz 12:30. Prosimy wszystkich uczestników o obecność.

Rada Duszpasterska
odbędzie się 9 listopada o godz. 19:30. Jeśli chcieliby państwo 
przedstawić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego dusz-
pasterstwa prosimy o kontak e-mail.

Często zadajemy sobie pytanie o to, co powinniśmy robić, albo 
jak powinniśmy postąpić. Szukamy mądrych rozwiązań, dobrych 
doradców, czytamy poradniki i słuchamy głosu trenerów.  Jezus 
siedzący u wejścia do świątyni i przyglądający się ludziom wrzu-
cającym ofiary do skarbony, jest uważny, ale nic nie mówi. Nie 
komentuje, nie poprawia, nie krytykuje. Zwraca On uwagę na  
różnicę jaka jest w zachowaniu między ludźmi a ubogą wdową. To 
ważny szczegół, przez który widzimy jak Jezus może patrzeć także 
na nasze życie. Jezus nie ocenia wszystkiego co robimy, nie waży 
jako dobre lub złe, ale zwraca uwagę na wyjątkowe wydarzenia. 
Uboga wdowa przykuwa Jego wzrok i staje się przykładem dla 
innych. Nie dzieje się tak dlatego, że dała dużo lub mało, że zrobiła 
dobrze lub źle, ale dlatego, że w swoim zachowaniu postępowała 
zgodnie z odruchem serca. Bóg nie jest sędzią liczącym, nie jest 
księgowym naszych uczynków, ale jest zafascynowany momen-
tami, kiedy w naszej codzienności posługujemy się sercem. Czy 
jesteśmy gotowi wykroczyć poza aspekty opłacalności i korzyści? 
Nasze życie może nabrać nowej wartości, jeśli częściej będziemy w 
nim używać serca. Zaś kategorią matematycznym i biznesowym 
zarezerwujmy osobne, ale nie decydujące miejsce. 

Nowa kategoria oceny


