
Z każdą sesją synodu diecezji 

elbląskiej związany jest drobny 

upominek, który otrzymują 

uczestnicy. Chodzi tu o 

bawełnianą torbę z nadrukiem.     

W poprzednich edycjach obraz na 

torbie przedstawiał ryby, łąkę, 

bociany, jaskółki. Tym razem 

[podczas VII. sesji plenarnej] na 

torbie pojawiły się gęsi gęgawy    

z bliskiego jeziora Drużno. 

Okazuje się, że również w 

przyrodzie odbywają się sejmiki    

i synody. Ptaki zbierają się, aby 

najpierw wspólnie „debatować”,  

a później wyruszyć w drogę. 

Czeka je wiele niebezpieczeństw, 

które zawsze łatwiej jest pokonać 

razem, niż w pojedynkę. Autorem 

naszych synodalnych obrazów jest 

Marek Omieczyński ze Sztumu. 

Jezu, nasz Panie i Królu,    

pomóż nam  

układać życie zgodnie z Ewangelią, 

odnowić i umocnić Kościół diecezji elbląskiej, 

przekazać dziedzictwo wiary 

otoczeniu i następnym pokoleniom. 

Maryjo, Matko Zbawiciela, 

Wojciechu, Maksymilianie Kolbe, Doroto z Mątów 

nasi święci patroni,  

ufamy waszemu wstawiennictwu. Tak. Amen. 
 

Foto: kielich z pateną bp. Jacka Jezierskiego ofiarowany z okazji 25. rocznicy sakry 

biskupiej [sztuka współczesna - ceramiką włoska, kaedra św. Mikołaja w Elblągu]. 

 

Redakcja Biuletynu: ks. dr Piotr Towarek 

www.diecezja.elblag.pl     E-mail: synod.elblag@vp.pl 

Ptasie synody 

Modlitwa na czas synodu [bp J. Jezierski] 

 

Nr 10(2019)                                                                                       30 października 2019  

  

   Nabożeństwo biblijne, prezentacja schematu dokumentu komisji 

projektu kościelnej odnowy oraz głosowanie nad nim, złożyły się na VII. 

sesję plenarną I synodu diecezji elbląskiej. Obyła się ona w gmachu 

Seminarium Duchownego w Elblągu 26 października br. Synod postuluje 

m.in. uruchomienie Diecezjalnej Szkoły Katolickiej Nauki Społecznej. 
  Obrady zgromadzenia synodalnego poprzedziło nabożeństwo, któremu 

przewodniczył ks. Piotr Towarek – sekretarz synodu. Homilię opartą o 

fragment Ewangelii wg św. Łukasza [Łk 13, 20-21] wygłosił bp Jacek 

Jezierski. Kaznodzieja objaśniał zebranym przypowieść Jezusa o zaczynie 

włożonym w trzy miary mąki. Przypomniał interpretację tego fragmentu 

Ewangelii, pozostawioną przez św. Jana Chryzostoma, który widział w trzech 

miarach mąki cały świat a w zaczynie dwunastu apostołów. Konkludując bp 

Jezierski wskazał, że chrześcijanie mogą być także dziś ożywczym fermentem 

dla swojego pokolenia.  

  Po nabożeństwie zgromadzonych w auli seminarium powitał sekretarz 

generalny synodu ks. prof. Stefan Ewertowski. W okolicznościowym 

przemówieniu 

przypomniał, że dojrza-

łość to zdolność dziele-

nia troski i zadań z 

innymi ludźmi, to branie 

współodpowiedzialności 

za Kościół i świat. Droga 

synodalna to ruch w 

stronę większej dojrzało-

ści w wierze i codzien-

ności.  Protokół z ostat-

niej sesji synodalnej, 
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     Dojrzali w wierze i życiu 

  która odbyła się w Pasłęku [22 czerwca 2019], odczytał ks. Piotr Szafrański – 

wicerektor seminarium.  

  Schemat dokumentu pt. „Diecezja elbląska jutro” przedłożył zebranym ks. prof. 

UWM dr hab. Marek Karczewski – przewodniczący komisji projektu kościelnej 

odnowy. Dokument zawiera wiele propozycji dla odnowy duszpasterstwa i życia 

religijnego w diecezji, np. uruchomienie Diecezjalnej Szkoły Katolickiej Nauki 

Społecznej, czy też organizację Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego oraz 

Diecezjalnego Kongresu Misyjnego. Zaakcentowano w nim również obowiązek 

troski o spuściznę duchową po Janie Pawle II, a także potrzebę recepcji treści en-

cykliki papieża Franciszka 

„Laudato si”. W trosce o niepełno-

sprawnych dokument synodalny 

postuluje usunięcie barier architek-

tonicznych utrudniających dostęp 

do kościoła i obiektów parafial-

nych. Zwraca również uwagę na 

potrzebę unowocześnienia chorą-

gwi, feretronów oraz sztandarów 

procesyjnych, a także na koniecz-

ność dokonania zmian we wzornic-

twie szat liturgicznych, 

tak aby unikać w nich 

świeckich emblematów 

oraz eksponowania posta-

ci świętych, gdyż ich 

przedstawienia znajdują 

się w wystroju świątyni.  

  W dyskusji na temat 

projektu dokumentu 

zwrócono uwagę na palą-

cą potrzebę zdynamizo-

wania przygotowań do 

sakramentu małżeństwa. 

Większa część diecezji 

elbląskiej znajduje się 

bowiem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, które zajmuje obec-

nie pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby rozwodów. Przypomniano też 

o zjawisku wypisywania się części młodzieży z lekcji religii w szkole. Uczestnicy 

sesji przyjęli przedłożony dokument pod warunkiem naniesienia na nim odpowied-

nich poprawek. W sesji uczestniczyło 122 synodalistów oraz ekumeniczny obser-

wator z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. kmdr Marcin Pilch.     /ks. pt/ 
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    Drodzy uczestnicy VII. sesji plenarnej pierwszego synodu diecezji elbląskiej! 

Słyszeliśmy przed chwilą krótkie opowiadanie Jezusa, mówiące o kobiecie, która 

włożyła zakwas w trzy miary mąki [Łk 13, 20-21]. To ważna czynność w proce-

sie przygotowania do wypieku chleba. Mała porcja kwasu przyspiesza wzrost 

ciasta. Opowiadanie o zakwasie należy do kategorii literackiej przypowieści Je-

zusa oraz do Jego narracji o królestwie Bożym.  

   Pan Bóg przeprowadza swoje plany często w nietypowy sposób. Niepozorne 

początki, ubogie środki, a jednak zamysł Boży przebija się w dziejach i realizuje.  

   Św. Jan Chryzostom [Złotousty], biskup Konstantynopola, zmarły na wygnaniu 

u stóp Kaukazu [407 r.], objaśniał przypowieść Jezusa, o której mówimy. We-

dług niego, trzy miary to obraz świata. Porcja zakwasu to dwunastu apostołów.  

Jezus nauczał posługując 

się przypowieściami. W 

polu Jego widzenia było 

królestwo Boże. To był 

temat Jego wystąpień.  

   Kościół, do którego nale-

żymy i który współtworzy-

my, nie jest królestwem 

Bożym. Jest jego zapowie-

dzią i znakiem w historii. 

Apostołowie stali się 

pierwszym zakwasem dla 

chrześcijan oraz dla pro-

mocji Ewangelii. Stali się 

fermentem w najlepszym 

znaczeniu tego słowa. 

Dziś jest to nasze zada-

nie.  

   Obserwujemy współ-

czesny świat. Widzimy 

też nasze ograniczenia, 

nieporadność, brak ade-

kwatnych sił i środków 

potrzebnych w dziele 

ewangelizacji. Nie wolno nam jednak utracić ufności w dynamizm Ewangelii i 

charyzmatów, które otrzymujemy. Możemy być dobrym fermentem, ożywczym, 

twórczym, także krytycznym w naszych środowiskach. Możemy być zaczynem 

królestwa Bożego w naszym pokoleniu, wśród nam współczesnym.  

 

Homilia biskupa elbląskiego - Elbląg [26 października 2019] 


