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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pi-

sma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynę-
ły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy nie-
bo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a 
Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędo-
watych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Na-
aman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go 
z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On 
jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.” (Łk 4, 21-30) 

 

ROZWAŻANIE
„Pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze kończy się spięciem. Przychodzi człowiek, czyta proroc-

two i twierdzi, że ono właśnie się spełniło. Ostatecznie mówi takie słowa, że cała synagoga wypędza 
Go za miasto i chce Go zabić. Nie jest to chyba najlepszy początek…

Kluczem do zrozumienia oburzenia wywołanego przez Jezusa jest słowo „dziś”. Tekst Księgi Proro-
ka Izajasza (Łk 4, 18n), który przeczytał Chrystus, słuchacze w synagodze znali jako zapowiedź czasów 
mesjańskich. Przed nimi staje człowiek, który zapowiada im, że to właśnie On, w tym momencie, speł-
nia proroctwo. Gawiedź widzi syna Józefa, zwykłego cieśli a nie Mesjasza, który przyjdzie wybawić ich 
spod niewoli rzymskiej i wprowadzić stan dobrobytu. Jakie ja mam oczekiwania wobec Jezusa? Jed-
nym z niebezpieczeństw, w które możemy wpaść to „przerabianie” sobie Zbawiciela na takiego, który 
nam pasuje. Chcę, by wchodził w moje życie, lecz tylko do tych miejsc, które mu wskażę. Jak o coś Go 
poproszę, to tak ma być. Mam obraz Boga, który nie jest prawdziwy, a zderzenie z rzeczywistością może 
prowadzić do katastrofy. Tak, jak miało to miejsce w synagodze. Izraelici nie tak sobie wyobrażali Za-
powiadanego przez proroków. Miało być inaczej, miało być „po mojemu”.

Oprócz wyobrażeń mesjanistycznych warte odnotowania jest również to, że cała dzisiejsza perykopa 
dzieje się w szabat. Zaskakujące jest to, że Żydzi chcą zamordować człowieka 

w ich święty dzień. Lud, który tak pilnie przestrzega swoich praw, jest gotowy poświęcić celebrowa-
nie szabatu. Pokazuje to, jak wściekli musieli być słuchacze w synagodze. A Jezus wiedział, co mówił i 
jak mówił. Powrócił w mocy Ducha do Galilei (Łk 4, 14) – z tą samą mocą nauczał.

Jezus poruszył ludzi. Głosił Prawdę, która ich wyprowadziła z równowagi, spowodowała wstrząs. 
Prawda często kłuje nas, ponieważ oświetla miejsca, które chcemy ukryć przed innymi. Odpowiedzią 
na to jest albo wywleczenie poza mury miasta i ukamienowanie, albo przyjęcie tego 

z pokorą – ta ostatnia postawa rozpoczyna drogę uzdrowienia. Drogę, którą chciał pokazać dzisiaj Je-
zus.” 

(Komentarze zostały przygotowane przez Pawła Klefasa kleryka IV roku WMSD w Warszawie)



Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
CZYLI KOLĘDA

 Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpa-
sterskie tzw. Kolędę. Dziękujemy rodzinom, które przyjęły 
księdza za poświęcony czas, wspólną modlitwę, poruszenie 
wiele ciekawych i wartościowych tematów oraz za złożone 
dobrowolne ofiary na działanie naszej wspólnoty.

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Co roku w dniu 02 lutego obchodzimy święto Ofiarowa-

nia Pańskiego. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest to też 
święto patronalne osób, które poświęciły się służbie Panu 
Bogu i drugiemu człowiekowi w różnych zgromadzeniach 
zakonnych: męskich, żeńskich czy kontemplacyjnych.

Pamiętajmy w tym dniu o posługujących w naszej parafii 
siostrach ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

Drogie siostry dziękujemy za waszą obecność i tak ważną 
posługę w naszej wspólnocie. Czcigodne siostry polecamy 
modlitwie naszych parafian.

ŚWIATOWY  
DZIEŃ CHOREGO

W piątek 11 lutego 2022 r. będziemy obchodzić XXX 
Światowy Dzień Chorego. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie osoby cho-
re i cierpiące na wszelkie poważne choroby z naszej parafii 
w piątek 11 lutego na Mszę Św. o godz. 18.00. 

Podczas tej Mszy św. będzie można przyjąć Sakrament 
Chorych.

Prosimy też wszystkie osoby dobrej woli, aby uczyniły 
wszystko i pomogły chorym, którzy chcą wziąć w tym wy-
darzeniu udział, dotrzeć na w/w Mszę św. 

IMIENINY 
SIOSTRY 
DANIELI

Serdecznie zaprasza-
my wszystkich parafian 
oraz przyjaciół naszej 
siostry Danieli,  na Msze 
św. 16 lutego (niedziela) 
2022 roku o godz. 18.00. 
Podczas tej Eucharystii 
będziemy modlić się za 
naszą siostrę Daniele z 
okazji jej imienin.
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KONCERT  
ŚWIĄTECZNO–NOWOROCZNY 

MŁODZIEŻOWEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ Z PŁOT
 W niedziel 23 stycznia 2022 roku po Mszy św. o godz. 

12.30 odbył się koncert muzyki świąteczno – noworocznej 
w wykonaniu młodzieży należącej do Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Płotach.

W repertuarze orkiestry znalazły się tradycyjne kolędy i 
pastorałki oraz standardy muzyki rozrywkowej o charak-
terze świąteczno – noworocznym. Po koncercie członko-
wie orkiestry zbierali dobrowolne datki, które będą prze-
znaczone na organizacje w przyszłym roku, obchodów 20 
lecia tejże orkiestry.

Wszystkim biorącym udział w tym koncercie z serca 
dziękujemy za poświęcony czas.

USZANOWANIE RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II,  
ŚW. OJCA PIO I Bł. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

W lutym podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem:

 św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Maksymiliana Marii 
Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych: 

-  św. Jana Pawła II – 02 lutego o godz. 18.00.
- św. Maksymilian Maria Kolbe – 14 luty o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lutego o godz. 18.00.
 - św. ojca Pio – 23 lutego o godz. 18.00. 
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Wyjątki z zasad ubiegania się  
o udział w programie pomoc żywnościową  

Caritas 2022 
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas 
Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej [OPR] do Organiza-
cji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność 
bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI  
I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób 
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywno-
ściowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej licz-
by osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życio-
wej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do pro-
centowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowe-
go określonego w tej ustawie – których dochód nie prze-
kracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do 
skorzystania z pomocy społecznej – 1 707,20 PLN dla oso-
by samotnie gospodarującej i 1 320 PLN dla osoby w rodzi-
nie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana 
będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą prze-
kazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowa-

nia do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać 
OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod 
warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświad-
czenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy 
żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skiero-
waniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wysta-
wia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie oso-
by bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisane-
go oświadczenia.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA  
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbar-
dziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Part-
nerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w 
formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

1. Zgodnie z Wytycznymi zestaw na Podprogram 2022 
obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, 
w tym: - art. warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 
1,12 kg, powidła śliwkowe 1,50 kg, - art. skrobiowe

• makaron świderki 4,5 kg, kasza jęczmienna 1,00 kg (do-
stępność po podpisaniu umowy) - art. mleczne

• mleko UHT 5 l (dostępność po podpisaniu umowy) - 
art. mięsne

•  szynka drobiowa 1,8 kg, szynka wieprzowa mielona 
1,20 kg, filet z makreli 0,85 kg, - cukier

•  cukier biały 4,00 kg (dostępność po podpisaniu umo-
wy) - tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 l (dostępność po podpisaniu umo-
wy)

 1. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do po-
mocy żywnościowej zgłaszających się 

w trakcie realizacji Podprogramu 2022 do danej OPR/
OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL, 
Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu 
rocznego dla 1 osoby, nie więcej, jednakże niż do 70% jego 
całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59 kg). 

W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić pro-
dukty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

2. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub in-
dywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł 
spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwięk-
szyć liczbę opakowań.

3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększe-
nie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb 
rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ra-
mach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

Bliższe informacje dotyczące w/w pomocy można uzy-
skać u pani Grażyny Rynkiewicz, ks. Grzegorza Legutko  
proboszcza lub pod numerem telefonu +48 506 081 328.

PARAFIALNE REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE

Pragniemy poinformować, że tegoroczne Reko-
lekcje Wielkopostne wyjątkowo rozpoczną się  od 
1 niedzieli Wielkiego Postu tj. 06.03.2022.
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O co chodzi w nowej formule Synodu Biskupów?
„Ku Kościołowi synodalnemu: ko-

munia, uczestnictwo i misja” – to temat 
najbliższego XVI Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Bisku-
pów, zwołanego przez papieża Fran-
ciszka, który zostanie zainaugurowa-
ny w Rzymie w najbliższy weekend, a 
we wszystkich diecezjach na świecie – 
17 października. Po raz pierwszy obej-
muje on trzy fazy: lokalną, kontynen-
talną i powszechną, rozłożone w cza-
sie na dwa lata od października 2021 r. 
do października 2023 r.

„Poszczególne fazy procesu syno-
dalnego sprawią, że możliwe będzie 
rzeczywiste wysłuchanie Ludu Boże-
go i zagwarantowany będzie udział 
wszystkich w procesie synodalnym. 
Nie jest to jedynie wydarzenie, ale pro-
ces, w którym uczestniczą, współdzia-
łając, Lud Boży, kolegium biskupów 
i Biskup Rzymu, każdy wedle swej 
funkcji” – wyjaśnia Sekretariat Syno-
du Biskupów.

Aby ten proces ułatwić, Sekreta-
riat opublikował Dokument Przygoto-
wawczy oraz Vademecum („oficjalny 
podręcznik słuchania i rozeznawania 
w Kościołach lokalnych”).

Cel
Jaki cel przyświeca procesowi syno-

dalnemu? „Wsłuchanie się jako cały 
Lud Boży w to, co Duch Święty mówi 
do Kościoła” – wskazuje Vademecum.

Sekretarz generalny Synodu Bisku-
pów kard. Mario Grech podkreśla, że 
papież Franciszek w konstytucji apo-
stolskiej z 2018 r. „Episcopalis commu-
nio” przekształcił Synod Biskupów z 
(trwającego kilka tygodni) wydarzenia 
w (trwający kilka lat) proces. Nadszedł 
bowiem „czas na szerszy udział Ludu 

Bożego w procesie decyzyjnym, który 
dotyczy całego Kościoła i wszystkich 
w Kościele”. Cechą charakterystycz-
ną tego Ludu jest „sensus fidei” – nad-
przyrodzony zmysł wiary, który czyni 
go nieomylnym w wierze. Jest to tra-
dycyjny punkt doktryny, który przewi-
ja się przez całe życie Kościoła: „wszy-
scy wierni nie mogą mylić się w wie-
rze” dzięki sile światła pochodzącego 

od Ducha Świętego, otrzymanego 
w chrzcie świętym. Sobór Watykań-
ski II mówi, że Lud Boży uczestniczy 
w funkcji prorockiej Chrystusa. Dlate-
go należy tego Ludu słuchać, a aby go 
słuchać, należy udać się tam, gdzie on 
żyje, do Kościołów lokalnych – zazna-
cza maltański purpurat.

Przypomina, że „synodalność była 
typową praktyką Kościoła pierwsze-
go tysiąclecia, kontynuowaną w Ko-
ściele wschodnim”. Natomiast współ-
cześnie w Kościele katolickim „syno-
dalność pojawia się jako ukoronowa-
nie długiego procesu rozwoju doktry-
nalnego, który doprowadził do wyja-
śnienia prymatu Piotrowego podczas 
Soboru Watykańskiego I, kolegialności 
biskupów podczas Soboru Watykań-
skiego II, a dziś synodalności jako spo-

sobu uczestniczenia wszystkich w dro-
dze Kościoła – za sprawą postępującej 
recepcji eklezjologii soborowej” – tłu-
maczy kard. Grech.

Podkreśla, że „synodalność jest for-
mą komunii Kościoła – Ludu Bożego”, 
która nie może „wyrażać się inaczej, 
jak w uczestnictwie wszystkich w ży-
ciu Kościoła, każdego według charak-
terystycznych dla niego możliwości i 
funkcji”. Proces synodalny dobrze to 
wszystko pokazuje – zaznacza sekre-
tarz generalny Synodu Biskupów.

Tłumaczy jednocześnie, że „zgroma-
dzenie synodalne to nie parlament”. 
Dlatego choć proces decyzyjny za-
czyna się od wysłuchania Ludu Boże-
go („ponieważ tylko w ten sposób mo-
żemy zrozumieć, dokąd i w jaki spo-
sób Duch Święty chce prowadzić Ko-
ściół”), to funkcja rozeznawania nale-
ży do biskupów, z racji posługi, którą 
sprawują w Kościele.

Również Dokument Przygotowaw-
czy z mocą podkreśla, że „konsulta-
cja Ludu Bożego nie oznacza przyjęcia 
w łonie Kościoła dynamiki demokra-
cji opartej na zasadzie większości, po-
nieważ u podstaw uczestnictwa w każ-
dym procesie synodalnym leży łączą-
ce wszystkich umiłowanie wspólnej 
misji ewangelizacyjnej, a nie reprezen-
towanie sprzecznych interesów”.

A kard. Jean-Claude Hollerich z 
Luksemburga wskazuje, że mamy do 
czynienia z synodem biskupów, a nie 
wszystkich wiernych, dlatego to bisku-
pi zbierają głosy Ludu Bożego i po ro-
zeznaniu przekazują je papieżowi.

Etapy
Inauguracja procesu synodalne-

go odbędzie się 9-10 października br. 

Ważne tematyWażne tematy



7 www.wnmp.nowogard.eu

w Watykanie, a 17 października we 
wszystkich diecezjach katolickich na 
świecie. Tym samym rozpocznie się 
faza diecezjalna synodu, która potrwa 
do kwietnia 2022 r. Jej celem będą 
konsultacje, dzięki którym w procesie 
synodalnym zostanie wysłuchany głos 
wszystkich ochrzczonych, którzy ze-
chcą go wyrazić.

Dokument Przygotowawczy wska-
zuje, że zasadnicze pytanie, jakie kieru-
je tą konsultacją, jest następujące: „Ko-
ściół synodalny, głosząc Ewangelię, 
«podąża razem»; jak owo «podążanie 
razem» realizuje się dzisiaj w waszym 
Kościele partykularnym? Do podję-
cia jakich kroków zaprasza nas Duch 
Święty, abyśmy wzrastali w naszym 
«podążaniu razem»?”. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę trzy płaszczyzny, na 
których synodalność się przejawia: 
stylu życia i działania Kościoła, struk-
tur i procesów eklezjalnych oraz pro-
cesów i wydarzeń synodalnych.

To zasadnicze pytanie rozłożone zo-
stało na „dziesięć głównych kwestii, 
które należy pogłębić”: „Towarzysze 
podróży” (z kim podążamy razem, a 
kto jest na marginesie?), „Słuchanie” 
(w jaki sposób Bóg przemawia, tak-
że poprzez tych, którzy mają inne po-
glądy?), „Zabieranie głosu” (co utrud-
nia szczere wypowiadanie się w Ko-
ściele?), „Celebrowanie” (w jaki spo-
sób modlitwa i liturgia kształtują nasze 
życie i misję?), „Współodpowiedzialni 
w naszej wspólnej misji” (jakie obsza-
ry misji są przez nas zaniedbywane?), 
„Dialog w Kościele i społeczeństwie” 
(jak rozwiązujemy różnice poglądów? 
czy Kościół uczy się od innych?), „Eku-
menizm” (jakie są owoce dialogu mię-
dzy chrześcijanami i jaki zrobić na-
stępny krok?), „Władza i uczestnictwo” 
(jak realizowana jest w praktyce pra-
ca zespołowa i współodpowiedzial-
ność?), „Rozeznawanie i podejmowa-
nie decyzji” (jak promujemy udział w 
podejmowaniu decyzji w strukturach 
hierarchicznych?), „Formowanie się 

w synodalności” (jak formujemy ludzi 
do słuchania się nawzajem i zaangażo-
wania w misję?). Dotyczą one zarów-
no życia wewnętrznego Kościoła, jak i 
jego relacji „z całą rodziną ludzką” i zo-
stały rozpisane na bardziej szczegóło-
we pytania pomocnicze, na które nale-
ży odpowiedzieć.

Konsultacja ta, „koordynowana 
przez biskupa”, jest skierowana do ka-
płanów, diakonów i wiernych świec-
kich, czy to indywidualnie czy też zrze-
szonych w stowarzyszeniach, do osób 
konsekrowanych, do takich instytucji 
jak: Rada Kapłańska i Rada Duszpa-
sterska, od których „może zacząć na-
bierać kształtu Kościół synodalny”. 
Nie tylko do osób pełniących jakąś 
odpowiedzialność w Kościele, ale tak-
że do ubogich i wykluczonych, w tym 
„katolików, którzy rzadko lub nigdy 

nie praktykują swojej wiary”, a na-
wet „osób innych tradycji wiary, lu-
dzi niereligijnych”, o ile „chcą pomóc 
Kościołowi na jego synodalnej drodze 
poszukiwania tego, co dobre i praw-
dziwe”.

Vademecum wyjaśnia, że w konsul-
tacji tak naprawdę chodzi o „słucha-
nie Boga poprzez inspirowanie się sło-
wem Bożym oraz słuchanie siebie na-
wzajem. Słuchamy siebie nawzajem, 

aby lepiej słyszeć głos Ducha Świę-
tego, który przemawia dzisiaj w świe-
cie”. Proponuje też kolejne kroki, ja-
kie można w tym celu podjąć w diece-
zji. Pierwszym jest wyznaczenie przez 
biskupa jednej lub dwóch (kobiety i 
mężczyzny) osób kontaktowych, koor-
dynujących proces synodalny w die-
cezji, jak również wspomagającego 
ich diecezjalnego zespołu synodalne-
go z udziałem przedstawicieli parafii, 
ruchów, duszpasterstw i wspólnot za-
konnych.

Modlitewna refleksja nad Dokumen-
tem Przygotowawczym i Vademecum 
powinna doprowadzić do zaplanowa-
nia przebiegu procesu uczestnictwa i 
wyznaczenia koordynatorów grup sy-

nodalnych spotkań konsultacyjnych, 
organizowanych w parafiach, stowa-
rzyszeniach, szkołach, na platformach 
internetowych, w grupach języko-
wych itp. Można dla nich (i dla człon-
ków zespołu synodalnego) zorganizo-
wać warsztaty wyposażające w pod-
stawowe umiejętności potrzebne w 
przeprowadzaniu spotkań konsulta-
cyjnych. Biskup powinien też zachęcić 
wiernych do uczestnictwa w konsulta-
cji poprzez szeroką akcję informacyj-
ną na temat synodu. W trakcie proce-
su konsultacji diecezjalne osoby kon-
taktowe będą pozostawać w kontakcie 
z koordynatorami grup i ułatwiać wy-
mianę dobrych praktyk między nimi. 
Etap konsultacji winien się zakończyć 
diecezjalnym spotkaniem przedsyno-
dalnym, związanym z celebracją litur-
giczną i refleksją nad wynikami kon-
sultacji, po którym osoby kontakto-
we, w oparciu o syntezy grup synodal-
nych, opracują dziesięciostronicową 
syntezę diecezjalną.

Zostanie ona przekazana do konfe-
rencji episkopatu, a w przypadku ka-
tolickich Kościołów wschodnich – do 
ich synodów. Te z kolei będą miały 
czas do 22 kwietnia 2022 r., by przy-
gotować ogólnokrajową syntezę, która 
zostanie przesłana do Sekretariatu Sy-
nodu wraz z materiałami przygotowa-
nymi na poziomie diecezji. W tym sa-
mym czasie nadeślą swoje syntezy tak-
że inne, zwykle konsultowane przed 
synodami instytucje: dykasterie Ku-
rii Rzymskiej, unie, federacje i konfe-
rencje męskich i żeńskich instytutów 
życia konsekrowanego oraz stowarzy-
szenia wiernych uznane przez Stolicę 
Apostolską.

Celem syntez na każdym etapie, wy-
jaśnia Vademecum, „nie jest stworze-
nie ogólnego podsumowania wszyst-
kiego, co zostało powiedziane”. Synte-
za jest już „aktem rozeznania odnośnie 
do wyboru i spisania tego, co będzie 
stanowiło wkład w następny etap pro-
cesu synodalnego”. Synteza „nie tylko 
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informuje o wspólnych tendencjach i 
punktach zbieżnych, ale także uwypu-
kla te punkty, które trafiają w sedno, 
inspirują oryginalny punkt widzenia 
lub otwierają nowy horyzont”. Powin-
na ona „zwracać szczególną uwagę na 
głosy tych, którzy nie są często słysza-
ni i włączać to, co można nazwać «ra-
portem mniejszości»”.

Na podstawie zebranych materia-
łów, Sekretariat Synodu opracuje 
pierwszy synodalny Dokument Robo-
czy (Instrumentum laboris), który bę-
dzie gotowy przed wrześniem 2022 r. 
Stanie się on punktem odniesienia dla 
fazy kontynentalnej, która trwać bę-
dzie od września 2022 r. 

do marca 2023 r. Każda z kontynen-
talnych konferencji biskupich (w Eu-
ropie jest to CCEE – Rada Konferencji 
Biskupich Europy) mianuje odpowie-
dzialnego, który będzie współpraco-
wał ze swymi odpowiednikami w po-
szczególnych episkopatach i z Sekreta-
riatem Synodu. Owocem tej współpra-
cy, zakończonej zgromadzeniem kon-
tynentalnym, będą dokumenty końco-
we, przekazane do Sekretariatu Syno-
du w marcu 2023 r. 

Trzecim etapem, już na poziomie 
całego Kościoła powszechnego, będą 
obrady uczestników XVI Zwyczajne-
go Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów (biskupów i konsultorów), 
które odbędą się w Watykanie w paź-
dzierniku 2023 r., w oparciu o drugie 
Instrumentum laboris, przygotowa-
ne przez Sekretariat Synodu na pod-
stawie dokumentów końcowych fazy 
kontynentalnej.

Vademecum podkreśla, że celem 
zgromadzenia Synodu Biskupów „nie 
jest przyćmienie etapu diecezjalne-
go, konferencji episkopatu/synodu Ko-
ściołów wschodnich i etapu kontynen-
talnego, ale raczej rozeznanie na pozio-
mie powszechnym głosu Ducha Świę-
tego, który przemawia w całym Ko-
ściele”.

Według kard. Grecha bez konsul-

tacji w diecezjach „nie byłoby proce-
su synodalnego, ponieważ rozeznawa-
nie przez pasterzy, które stanowi dru-
gą fazę, prowadzone jest w oparciu o 
to, co zostało wydobyte dzięki słucha-
niu Ludu Bożego”. Natomiast kulmina-
cyjnym momentem tego rozeznawa-
nia jest samo zgromadzenie synodal-
ne, które zbiera owoce rozeznawania 
wszystkich konferencji biskupów, kra-
jowych i kontynentalnych. To wspól-
ne działanie włącza w proces synodal-
ny cały episkopat katolicki.

Realizacja
Po zakończeniu obrad zgromadze-

nia nastąpi jeszcze etap realizacji jego 
postanowień, który „będzie miał decy-
dujące znaczenie dla podążania razem 
na drodze synodalności” – dla promo-
wania „nowego stylu przeżywania ko-
munii, uczestnictwa i misji Kościo-
ła”. „Wprowadzenie w życie ma doty-
czyć wszystkich Kościołów lokalnych 
na całym świecie, tak aby proces sy-
nodalny objął cały Lud Boży, zarów-
no jako punkt wyjścia, jak i punkt doj-
ścia” – wskazują autorzy Vademecum.

Definiuje ono synodalność jako 
„specyficzny styl, który określa życie 
i misję Kościoła”, wyrażający się „w 
zwyczajnym sposobie życia i pracy”. 
A tym, co „najlepiej realizuje i ukazu-
je naturę Kościoła jako pielgrzymu-
jącego i misyjnego Ludu Bożego” jest 
„podążanie razem”. Dlatego rezultatem 
synodu będzie nie kolejny dokument, 
ale zmierzanie „w kierunku Kościoła, 
który bardziej owocnie służy nadej-
ściu królestwa niebieskiego”. Wyma-
ga to „odnowy mentalności i struktur 
kościelnych” tak, aby odpowiadały na 
aktualne znaki czasu.

Zdaniem abp. Stanisława Gądeckie-
go, najbliższy synod będzie „ćwicze-
niem synodalności, uczeniem się słu-
chania drugiego człowieka”. Chodzi w 
nim nie tyle o przekazywanie opinii, co 
o duchowe doświadczenie współpra-
cy z Duchem Świętym.

Z kolei Dokument Przygotowaw-

czy widzi w synodalności przeciwwa-
gę dla klerykalizmu i form sprawo-
wania władzy, związanych z różnymi 
rodzajami nadużyć (władzy, finanso-
wych, sumienia, seksualnych), a także 
drogę odnowy „pod działaniem Ducha 
Świętego”. Synodalność jest bowiem 
„czymś więcej, niż tylko celebrowa-
niem spotkań kościelnych i zgroma-
dzeń biskupów, czy też kwestią zwy-
kłej administracji wewnętrznej w Ko-
ściele”. Wskazuje ona specyficzny spo-
sób życia i działania Kościoła, w któ-
rym splata się ze sobą to, co tytuł sy-
nodu proponuje jako główne osie sy-
nodalności: komunia, uczestnictwo i 
misja”.

Vademecum wyjaśnia, że komunia, 
w której Bóg nas gromadzi, wynika z 
tego, że „Chrystus pojednał nas z Oj-
cem i jednoczy nas ze sobą w Duchu 
Świętym”. Powoduje ona, że „wszyscy 
mamy jakąś rolę do odegrania w Ko-
ściele”.

Uczestnictwo to opiera się na fak-
cie, że wszyscy wierni „są powołani do 
służenia sobie nawzajem darami, które 
każdy z nich otrzymał od Ducha Świę-
tego”. A ponieważ „Kościół istnieje po 
to, żeby ewangelizować”, to „naszą mi-
sją jest dawanie świadectwa o miłości 
Boga pośród całej rodziny ludzkiej”.

Celem procesu synodalnego jest 
więc „umożliwienie Kościołowi lep-
szego świadczenia o Ewangelii, 
zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na 
duchowych, społecznych, ekonomicz-
nych, politycznych, geograficznych i 
egzystencjalnych peryferiach nasze-
go świata”. W ten sposób „synodal-
ność jest drogą, dzięki której Kościół 
może owocniej wypełniać swoją misję 
ewangelizacyjną w świecie”. W tym 
sensie synodalność – jak podkreśla Va-
demecum – jest drogą Kościoła w trze-
cim tysiącleciu. 

(https://www.ekai.pl/o-co-chodzi-w-
-nowej-formule-synodu-biskupow/)
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia zamieszczamy rymowane fragmenty Ewangelii pió-
ra autora. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych fragmentów Ewangelii. Zapraszamy 
również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – EWANGELIĄ ŚW. ŁUKASZA 4, 21-30
W Synagodze, w Nazarecie
Tak powiedział: Dobrze wiecie,
Że się dziś spełniły Pisma, 
Prawda Boża do was przyszła.
Wszyscy Mu to poświadczyli,
Jednak bardzo się dziwili
Pełnym wdzięku Jego słowom.
- Znaną wszak jest nam osobą.
Czy to nie jest syn Józefa?
Czemu w naszych głowach miesza?
Czyż pod naszym, ludzie, okiem
Ktoś się stać może Prorokiem?
- Żaden prorok jest niechciany,
A szczególnie źle widziany
Jest w swym domu, w swoim kraju.
Uzdrowiłem w Kafarnaum
Diabłem człeka spętanego.
W Nazarecie nic takiego,
Tu, niestety się nie zdarzy,
Gdyż nie macie takiej wiary.
Kiedy znaki zobaczycie,
To i tak nie uwierzycie.
Bóg rozdziela swoje łaski
I nie czeka na oklaski,
Tylko na otwarte serca.
Do miłości was zachęca
Byście Jego wciąż szukali.
Właśnie wtedy was ocali,
Bo inaczej tak się stanie
Że dostąpią łask poganie!
Gdy to wszystko wysłuchali,
Bardzo się zdenerwowali.
Wyrzucili Go za miasto.
I gdy dzienne światło zgasło,
Tłum chciał Pana w przepaść wrzucić.

On... na pięcie się odwrócił
I przez tłum ten przeszedł sobie!
Jakim zrobił to sposobem?
I też jak się oswobodził?
Nie wiem tego, moi drodzy.
Tego nikt, kochani, nie wie,
Tylko aniołowie w niebie.

 A tak mówiąc między nami,
 Dobrze znać się z aniołami.
 Ja zaś mam pytanie szczere:
 Co potrzebne jest, aniele,
 By wśród nas się działy cuda?
 Może Tobie to się uda? 
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Wtorek 1.02.2022 r. 
7.00 + Ignacy, Maria oraz za zmar-

łych z rodziny Kucia.
18.00 + Honorata, Stanisław Śnie-

gowscy; + Wanda i Kazimierz 
Pudliszak.

Środa 2.02.2022 r. 
– święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 
12.00 + Stefan Fecak, + Helena Fe-

cak.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji członkiń Żywego 

Różańca.
 - + Jan, Janina, Jan z rodz. 

Kret, + Stanisław, Krystyna, 
Marianna z rodz. Kret.

 - + Anastazja Szymczak, Heniu 
Sadłowski w 3 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodz. Szymczak       
i Sadłowskich.

Czwartek 3.02.2022 r. 
- I czwartek miesiąca
9.00 + Zofia, Stanisława (k), Wła-

dysław, Józef, Czesław Rams, 
Stanisław i Kazimiera Kowal-
czuk, Ewa Rowińska, Zofia, 
Zygmunt Król. 

18.00 + Antoni, Gertruda, Bronisła-
wa (k), Jan Szylke.

Piątek 4.02.2022 r. 
- I piątek miesiąca
7.00 + Franciszek Kowal, + Woj-

ciech Gołąb.
17.00 Możliwość skorzystania ze 

Spowiedzi św.
17.45 Koronka

18.00 Msza św. w intencji osób 
zmarłych z naszej wspólnoty 
w styczniu 2022.

Sobota 5.02.2022 r. - wspomnienie 
św. Agaty, I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne
9.00 + Tadeusz Kozina i za zmar-

łych rodziców i rodzeństwo.
18.00 W intencji Ryszarda z okazji 

46 urodzin z prośbą o Boże Bł. 
i opiekę Matki Bożej dla niego, 
Małgorzaty i dzieci.

Niedziela 6.02.2022 r. 
– V Niedziela Zwykła
7.00 + Monika Chmielewska.
9.30 1) + Helena Chorążyczewska w 

5 rocz. śmierci, + Mieczysław 
Chrążyczewski.

 2) + Alicja i za zmarłych z ro-
dziny.

11.00 + Wanda Izydorczyk w 2 rocz. 
śmierci.

12.30 + Jerzy Dziedzic.
18.00 + Teodor Chlebicki w 17 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Chlebickich, Werkowskich i 
Staszak.

Karsk (godz. 9.00) + Krzysztof Bed-
narczyk.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Inten-
cja Żywego Różańca.

Olchowo (godz. 11.00) + Zdzisław 
Bąk w 10 rocz. śmierci. 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Walen-
ty Góraj.

Poniedziałek 7.02.2022 r. 
7.00 + Wincenty Nowik i za jego 

zmarłych rodziców i rodzeń-
stwo.

18.00 + Władysława (k) i Kazimierz 
Białowąs.

Wtorek 8.02.2022 r. 
7.00 + Józef Pustelnik (intencja od 

uczestników pogrzebu).
18.00 + Włodzimierz Andrysiak; + 

Wiktoria, Józef Frankowscy. 

Środa 9.02.2022 r.
7.00 + Honorata Pielsch w 30 dzień 

po pogrzebie.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk w 10 

miesiącu po śmierci.
 - + Stanisław Pawłowski w 30 

dzień po pogrzebie.
 - W intencji dobrego rozwiąza-

nia sprawy dla każdej ze stron.

Czwartek 10.02.2022 r. 
– wspomnienie św. Scholastyki
7.00 
18.00 + Janina Goliszewska, + An-

drzej Goliszewski.

Piątek 11.02.2022 r. - wspomnienie 
NMP z Lourds, XXX 
Światowy Dzień Chorego
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Leon Żywalewski w 1 rocz. 

śmierci, + Paweł Żywalewski 
w 3 rocz. śmierci, + Jan, Ma-
rianna z rodz. Kaczmarkiewi-
czów, + Jadwiga i Lucjan Ży-
walewscy.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Sobota 12.02.2022 r. 
9.00 O liczne i święte powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej.

18.00 + Andrzej Grabara w 4 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny Grabara i Dudziców.

Niedziela 13.02.2022 r. 
– VI Niedziela Zwykła
7.00 + Andrzej Smoliński.
9.30 1) + Marianna i Kazimierz Ła-

zarz.
 2) + Eugeniusz Marcinkiewicz 

w 8 rocz. śmierci.
11.00 Pro populo
12.30 + Helena Balejko w 1 rocz. 

śmierci, + Piotr Balejko i za 
zmarłych z rodziny.

18.00 + Marta, Antoni i Bolesław z 
rodz. Andrzejewskich; + Maria 
i Bolesław Łudczaków. 

Karsk (godz. 9.00) + Kunegunda Or-
łowska w 19 rocz. śmierci, + 
Czesław Orłowski w 27 rocz.
śmierci, + Tadeusz Piesyk w 
22 rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Bog-
dan Krystkiewicz.

Olchowo (godz. 11.00) + Joanna w 
5 rocz. śmierci.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Józefa 
(k) Zając w 19 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 14.02.2022 r. 
– święto św. Cyryla i Metodego
7.00 
18.00 1) + Marcin Szurgot w 3 rocz. 

śmierci.
 2) O cud uzdrowienia i łaskę 

zdrowia dla Wiktora oraz z bł. 
Boże dla jego rodziców. 

Wtorek 15.02.2022 r. 
7.00 

18.00 1) + Stanisław Śniegowski w 
6 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny; + Józef, Maria, Janina  
i za zmarłych z rodziny Jani-
szewskich.

 2) + Józef Pustelnik w 30 dzień 
po pogrzebie. 

Środa 16.02.2022 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji s. Danieli z okazji 

imienin.
 - + Mariusz Mądrowski, + Ma-

ria Mieleczarek.
 - + Edmund, Janina, Anna, 

Stanisława Piątkowscy.
 - + Piotr Damas, + Edyta Da-

mas w 1 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

Czwartek 17.02.2022 r. 
7.00 
18.00 + Kazimierz Paluszek w 13 

rocz. śmierci i za zmarłą żonę 
+ Irenę Paluszek.

Piątek 18.02.2022 r. 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Anna Fedak w 8 rocz. śmier-

ci; + Bazyli, Władysław oraz 
za zmarłych z rodz. Fedak i 
Hawrylak; + Halina Fedak.

 
Sobota 19.02.2022 r. 
9.00 + Teresa Król w 1 rocz. śmier-

ci.
18.00 1) + Helena Bienias w 1 rocz. 

śmierci, + Jan Bienias oraz za 
zmarłych z rodziny.

 2) + Henryk Górski w 1 rocz. 
śmierci.

Niedziela 20.02.2022 r. 
– VII Niedziela Zwykła
7.00 W dniu 87 urodzin Heleny z 

prośbą o zdrowie i Boże bł. 
oraz potrzebne łaski.

9.30 + Jan Sachryń.
11.00 + Roman Stefański w 5 rocz. 

Śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny.

12.30 + Zbigniew Rosolak.
18.00 + Zdzisław Pacyna, + Geno-

wefa, Bronisław Norowscy; + 
Wacława Tomanek i za zmar-
łych z rodziny.

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + To-

masz w 30 rocz. śmierci, + Ar-
tur z rodz. Stanek i za zmar-
łych z rodziny.

Olchowo (godz. 11.00) + Marian Ko-
zubski w 21 rocz. śmierci, + Zo-
fia Kozubska, + Janina, Józef, 
Stanisław z rodziny Barylak.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Helena 
Zwierzak w 15 rocz. śmierci 
za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 21.02.2022 r. 
7.00 
18.00 + Marianna, Stanisław, Fran-

ciszek Jarychowie; + Apolonia 
Adamczyk i za zmarłych z ro-
dziny; + Roman Kochanowicz 
(mąż) i za zmarłych teściów; + 
Waleria Ptasznik, + Krystyna 
Ratajczyk 

i za zmarłych z rodziny; + Maria 
Mazurowska i za zmarłych z 
rodziny.

Wtorek 22.02.2022 r. – święto 
Katedry św. Piotra Apostoła
7.00 + Maria Figińska w 30 dzień po 

pogrzebie.
18.00 1) + Kazimierz Ochęcki i za 

zmarłych rodziców.
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 2) + Stanisław Kraszewski w 
6 rocz. śmierci, za zmarłych 
rodziców, siostry, braci z ro-
dziny Koza; + Wiesława (k), 
Halina, Bożena, Benedykt z 
rodz. Kwiatkowskich z prośbą                
o wieczne zbawienie dla nich. 

Środa 23.02.2022 r. 
– wspomnienie św. Polikarpa
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krystyna Miśkiewicz w 2 

rocz. śmierci.

Czwartek 24.02.2022 r. 
7.00 
18.00 + Marianna, Mieczysław, Ka-

tarzyna, Kazimierz Dekańscy; 
+ Elżbieta Jarmużak.  

Piątek 25.02.2022 r. 
7.00 

17.45 Koronka
18.00 W intencji dzieci poczętych.

 Sobota 26.02.2022 r. 
9.00 1) W intencji Ojca Św. Fran-

ciszka, naszej Ojczyzny, Tele-
wizji Trwam i Radia Maryja.

 2) + Bogdan Krystkiewicz.
18.00 1) + Aleksander Żytko w 3 

rocz. śmierci.
 2) + Władysław Stosio w 30 

dzień po pogrzebie.

Niedziela 27.02.2022 r. 
– VIII Niedziela Zwykła
7.00 + Anna Jaruzal w 30 dzień po 

pogrzebie.
9.30 + Florentyna w 42 rocz. śmier-

ci, + Piotr w 38 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny.

11.00 Pro populo.
12.30 + Zbigniew Wręczycki w 1 

rocz. śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny.

18.00 + Zofia i Jakub Mizgiertowie i 
za zmarłych z rodziny.

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + 

Aleksander Rompel w 4 mie-
siącu po śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Mieczy-
sław Pękala w 1 rocz. śmierci. 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Feliks 
Skowroński w 18 rocz. śmierci.

Poniedziałek 28.02.2022 r. 
7.00 
18.00 Z prośbą o uleczenie ser-

ca duchowego i cielesnego, 
o bł. Boże, opiekę Matki Bo-
żej i wszelkie potrzebne łaski 
do powrotu do miłości Boga 
dla Błażeja (intencja od rodzi-
ców). 
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