
  Oprawę muzyczną Mszy przygotował 

zespół „Schola Gratia”, działający od 

wielu lat przy parafii Przemienienia 

Pańskiego, którą opiekują się Ojcowie 

Oblaci.  

  Drugą część sesji plenarnej stanowiły 

obrady zgromadzenia synodalnego, 

które poprowadził ks. prof. dr hab. 

Stefan Ewertowski –  sekretarz 

generalny synodu. Zebranych w sali 

iławskiego „Kinoteatru Pasja” Adam 

Żyliński – burmistrz Iławy. Uczestnicy 

synodu wysłuchali także prelekcji 

dziennikarzy Katolickiej Agencji 

Informacyjnej. Red. Krzysztof Tomasik 

podejmując temat „Sytuacja Kościoła 

we współczesnym świecie” skupił 

uwagę słuchaczy na posoborowej wizji 

Kościoła w rozumieniu papieża Franciszka. Prelekcję pt. „Współczesna kobieta 

we wspólnocie Kościoła” przedstawiła red. Alina Petrowa-Wasilewicz [foto 
powyżej]. Autorka książki „Kapłanki czy kury?” przypomniała zebranym o 

fenomenie kobiety i jej wzrastającej roli w życiu wspólnot kościelnych, 

wskazując przy tym na nauczanie papieża Jana Pawła II związane z tym 

tematem.  

  Iława to ważny punkt na mapie diecezji elbląskiej. Założone 1305 r. i położone 

nad najdłuższym jeziorem w Polsce miasto, przyciąga swymi walorami wielu 

turystów i wielbicieli sportów 

wodnych. Niezwykłą jego 

atrakcją jest organizowany co 

roku w sierpniu 

Międzynarodowy Festiwal 

Jazzu Tradycyjnego „Złota 

Tarka”. Na jego potrzeby miasto 

zbudowało amfiteatr, któremu 

nadano imię Louisa „Satchmo” 

Armstronga.  

[foto z obrad synodalnych: Gość 

Elbląski] 
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Dziękuję wszystkim za przyjazd do Iławy i za obecność. Nasze drogi 

skrzyżowały się, zeszły ze sobą, zbliżyły do siebie. Taka jest właściwie 

treść greckiego rzeczownika synodos [syn – hodos]. Otwiera się 

możliwość spotkania, wspólnego słuchania, a później pewnie też 

rozmowy, dialogu, który będzie trwał. Także po dzisiejszym 

spotkaniu.  

   Odwiedzamy dziś Iławę, duży ośrodek miejski diecezji elbląskiej. 

Miasto jest otwarte na turystów, a od lat także na muzykę jazzową.  

  Jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Należymy do kręgu Jego uczennic i 

uczniów dwadzieścia wieków po zesłaniu Ducha Świętego na Dwunastu i 

Maryję w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy. Chrześcijaństwo dzięki 

niezmordowanym misjonarkom i 

misjonarzom zostało zaszczepione na 

wszystkich kontynentach, choć w różnym 

stopniu i w różnym zakresie.  

  Gromadzi nas na synodzie poczucie 

współodpowiedzialności za teraźniejszość i 

przyszłość Kościoła w naszych środowiskach 

oraz w świecie. Istnieje dzisiaj silna tendencja 

do układania codzienności bez uwzględniania 

jej wymiaru pionowego, bez odniesienia do 

Boga i do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Grozi 

nam zobojętnienie religijne i zapomnienie o 

Bogu na co dzień, ale i w najważniejszych 

chwilach naszego życia. Wówczas, gdy 

dokonujemy podstawowych wyborów i 

rozstrzygamy na całe lata nasze sprawy.  

Kazanie Biskupa Elbląskiego w Iławie [16.VI.2018] 



     Dojrzali w wierze i życiu 

  Jedna wielka społeczność 

chrześcijańska realizuje się 

w wielu mniejszych, a na-

wet małych wspólnotach 

wiary. Kościół powszechny, 

uniwersalny żyje w i po-

przez społeczności wiary, 

partykularne i lokalne.  

  Kościół nie jest projektem 

czy marzeniem grupy 

uczniów, pierwszych 

uczniów Jezusa. On jest 

Jego projektem, który my 

nieustannie w różnych miejscach ziemi i w różnych epokach odkrywamy, 

odczytujemy i staramy się zrealizować:  

Kościół jako lud Boży wędrujący nieustannie, 

Kościół jako zgromadzenie wierzących, 

Kościół jako lud Chrystusa we współczesnym świecie,  

Kościół jako dzieło Ducha Świętego. 

 W tej społeczności spotykamy w każdym czasie: proroków, jałmużników, 

charyzmatyków, świętych, a także świadków aż do przelania krwi.  

  Kościół jest święty, gdyż jest 

zwoływany przez Chrystusa. Rów-

nocześnie Kościół ogarnia grzesz-

ników, potrzebujących nawrócenia 

i nieradzących sobie ze swoją sła-

bością. Kościół jest Boży i Chry-

stusowy. W tym znaczeniu nie jest 

nasz, choć do niego należymy i 

kochamy go, a także uznajemy za 

naszą duchową ojczyznę.  

  Zadaniem synodu jest rozeznawa-

nie zamysłu Bożego wobec historii 

oraz wobec nas samych. Zadaniem jest też właściwa interpretacja współcze-

snych zdarzeń historycznych i procesów społecznych. Obowiązkiem synodu 

jest wsłuchiwanie się w to, co Duch Boży mówi Kościołowi. Zadaniem syno-

du jest właściwe odczytanie projektu Jezusa tworzącego Kościół. Tylko 

wówczas można będzie przysłużyć się dziełu jego odnowy i odrodzenia.  

Kazanie Biskupa Elbląskiego - IV sesja plenarna cd. 

Dojrzali w wierze i życiu 

  Msza św. w kościele 

Przemieniania Pańskiego 

oraz obrady zgromadze-

nia synodalnego w 

„Kinoteatrze Pasja” zło-

żyły się na zorganizowa-

ną w Iławie 16 czerwca 

br. sesję plenarną I syno-

du diecezji elbląskiej. Jest 

to już czwarte tego typu 

spotkanie od chwili roz-

poczęcia prac synodu we 

wrześniu 2016 roku. W 

iławskiej sesji synodalnej wzięli także udział ekumeniczni obserwatorzy z 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego. Swo-

je pozdrowienie przesłali duchowni Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 

oraz Kościoła Polskokatolickiego.   

  Mszy św. w najstarszej iławskiej świątyni przewodniczyli księża biskupi: 

Jacek Jezierski i Józef Wysocki. W wygłoszonej homilii bp Jezierski zauwa-

żył, że na synodzie gromadzi nas poczucie współodpowiedzialności za teraź-

niejszość i przyszłość Kościoła. - Kościół nie jest projektem czy marzeniem 

grupy pierwszych uczniów Jezusa. Jest On Jego projektem, w którym my 

nieustannie uczestniczymy, w różnych miejscach ziemi, i w różnych epokach 

odkrywamy, odczytujemy i staramy się realizować – mówił biskup elbląski. 

Przypominał też, że zadaniem synodu jest rozeznawanie zamysłu Bożego 

wobec historii oraz nas samych, a także właściwa interpretacja współcze-

snych zdarzeń i procesów 

społecznych. - Obowiązkiem 

synodu jest wsłuchiwanie się 

w to, co Duch Boży mówi 

Kościołowi, a także właści-

we odczytywanie „projektu” 

Jezusa tworzącego Kościół. 

Tylko wówczas można bę-

dzie przysłużyć się dziełu 

jego odnowy i odrodzenia - 

podkreślił kaznodzieja. 
[fotorelacja z Mszy :  

Jacek Zabłoński - Iława] 
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