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PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA MIESIĄC LISTOPAD 2021
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout
znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

SYNOD O SYNODALNOŚCI
spotkanie o spotykaniu ▪ rozmowa o słuchaniu

nami coraz to nowe inspiracje i udziela odpowiedzi na
wcześniej zadawane pytania.
Część wiernych skacze pod niebo, część lęka się o
upadek Kościoła. Obie skrajne postawy może ostudzić
rzetelna
lektura
Dokumentu
przygotowawczego,
Vademecum i dokumentu Międzynarodowej Komisji
Teologicznej „Synodalność w życiu i misji Kościoła” z 2018
roku.
Tekst: ks. Krystian Wilczyński
Wszystkie te dokumenty, a także bieżące informacje
dotyczące przebiegu synodu w naszej diecezji
umieszczane będą na stronie www.diecezja.gda.pl w
zakładce: Synod o synodalności.
Podajemy też adres e-mail do kontaktu w sprawach
dotyczących synodu: duszpasterstwo@diecezjagdansk.pl

Ile dobra może się wydarzyć przy zwykłym spotkaniu, wie
na pewno Samarytanka, która w siedzącym przy studni
Żydzie spotkała samego Boga. Ich rozmowa zaowocowała
nawróceniem miasta i przemianą serc uczniów. A zaczęło
się od spotkania przy studni, aby ugasić pragnienie...

✜✜✜

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
listopadowa modlitwa za zmarłych

Kościół rozpoczął Synod o Synodalności czyli spotkanie o
spotykaniu się; rozmowę o słuchaniu; podjął drogę do
umiejętności chodzenia razem..
Wydarzenie to ma mieć zasięg powszechny i dotyczy
wszystkich ochrzczonych. Odbywać się będzie do
października 2023 roku, lecz styl synodalny ma pozostać w
Kościele na stałe. Nie ma bowiem prostszej metody na
budowanie relacji między Bogiem a ludźmi i ludźmi między
sobą, jak spotkanie, wzajemne słuchanie i wspólne
rozeznanie. Te trzy czynności odpowiadają tytułowi
synodu: komunia, uczestnictwo, misja [wyjścia do świata].
Celem tego duchowego procesu jest przywrócenie
mentalności synodalnej w Kościele, obecnej w Nowym
Testamencie i praktykowanej najbardziej w pierwszym
tysiącleciu chrześcijaństwa. Dzięki niej duchowni i świeccy
przypomną sobie o wspólnej odpowiedzialności za Kościół,
właściwej dla swojego powołania. Takie nastawienie
sprawia, że Kościół stanie się bardziej czytelnym
sakramentem zbawienia „dla nas i całego świata”.
Zwłaszcza u początku procesu mogą pojawić się obawy,
niepewności i lęki. Pamiętajmy, że kiedy stoi się w miejscu
to każda droga może wydawać się za trudna, a jej cel
niewyraźny. Ruszając możemy dostrzec, że nie idziemy
sami i że z każdym krokiem Duch Święty odkrywa przed

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych możemy
uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych przez
cały listopad. Aby uzyskać odpust zupełny należy być w
stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi sakramentalnej),
przyjąć Komunię Świętą oraz wykluczyć przywiązanie do
grzechu. Należy odmówić modlitwę w intencjach Ojca
Świętego np. „Pod Twoją obronę” lub „Ojcze nasz” i
„Zdrowaś Maryjo”. Trzeba również nawiedzić cmentarz i
pomodlić się za zmarłych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych
powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać
odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi
wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz

wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu i mając szczerą intencję kiedy to tylko będzie
możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź
sakramentalna, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa w
intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za
zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej
Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum
Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu),
albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z
fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli
wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu
cierpień i niedogodności swego życia.

diakonatem i prezbiteratem stopień sakramentu święceń:
biskupstwo.

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki".

Diecezja to „województwo”; zaś parafia to „miejscowość”
(miasta, osiedla oraz wsie) skupione w „powiatach”, które
w Kościele nazywane są dekanatami. Jednakże i przede
wszystkim "Parafia jest określoną wspólnotą wiernych,
utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad
którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego,
powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi”
(kan. 515 KPK). Na co należy położyć nacisk, aby
skutecznie zapobiec „skostnieniu” żywego Kościoła,
którym są ludzie. Animatorem oraz koordynatorem życia
duszpasterskiego w parafii zawsze jest ustanowiony przez
biskupa diecezjalnego proboszcz. Co do zasady parafia
ma tylko jednego proboszcza.

(J 11, 25-26)

✜✜✜

KOŚCIÓŁ „OD ZAKRYSTII” (cz.2)
Kraj, czyli Kościół partykularny

▪ Prowincje i regiony, archidiecezje i diecezje
Prowincja kościelna - zwana również metropolią, to zespół
sąsiadujących Kościołów partykularnych, czyli diecezji, a
wszystkim z nas ta jednostka administracyjna Kościoła
kojarzy się z archidiecezją. W Polsce pierwsza metropolia metropolia (archidiecezja) gnieźnieńska została erygowana
w 999 r. przez papieża Sylwestra II na prośbę Bolesława
Chrobrego.
▪ Parafie i dekanaty

Ważniejsze wydaje się jednak wyjaśnienie, co kryje się pod
określeniem „parafia własna”. Parafią „własną” jest ta na
terenie której faktycznie osoba mieszka lub przebywa
ponad 3 miesiące. W związku z czym formalności, gdy one
dotyczą przyjęcia sakramentów - co do zasady - należy
załatwiać z proboszczem (własnym) w parafii (własnej),
czyli tej na terenie której się mieszka faktycznie.

Zasadniczym celem tej części wyjaśnień, jest przybliżenie
struktury podziału terytorialnego Kościoła w Polsce.
Obecny podział administracyjny to skutek bulli papieża
Jana Pawła II "Totus Tuus Poloniae populus" (łac. „Cały
Twój lud w Polsce” ) z dnia 25 marca 1992 roku
reorganizującej
podział
administracyjny
Kościoła
katolickiego w Polsce.

▪ Kościół katolicki w Polsce
Kościół katolicki w naszym kraju to nie tylko Kościół
rzymskokatolicki obrządku łacińskiego, lecz również
katolickie Kościoły wschodnie do których zaliczają się:
- greckokatolicki, obrządku bizantyjsko-ukraińskiego;
- katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego;
- katolicki obrządku ormiańskiego;
mające inne niż w Kościele rzymskokatolickim i zupełnie
odrębne struktury.

Można również skorzystać z np. substytucji, licencji oraz w
określonych przypadkach z dyspensy (dot. sakramentu
małżeństwa), bądź uzyskać zgodę proboszcza własnego np. na chrzest dziecka lub pochówek zmarłego/zmarłej
poza parafią. Jednak te "odstępstwa" od zasad są tylko
wyjątkiem, a więc nie służą zaspokajaniu czyjegokolwiek
widzimisię; bądź już bardzo rozpowszechniającemu się
zjawisku „turystyki sakramentalnej”. cdn.

✜✜✜

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
“Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7)

Konferencja Episkopatu, jako instytucja jest zebraniem
biskupów (episkopatu) kraju lub określonego terytorium,
wypełniających wspólnie pewne zadania pasterskie dla
wiernych, w celu pomnożenia dobra udzielanego ludziom
przez Kościół, głównie przez odpowiednio przystosowane
do bieżących okoliczności czasu i miejsca formy i sposoby
apostolatu, z zachowaniem przepisów prawa. (por kan.
447 KPK)
Nie należy mylić Konferencji Episkopatu Polski – w skrócie
Episkopat, z określeniem: episkopat, jako grupy biskupów.
Słowem „episkopat” określa się także jeden z trzech, poza

1. Z okazji V Światowego Dnia Ubogich (14 listopada br.)
zachęcamy do włączenia się do akcji „#PomorzeUbogim
Pomożesz?”.

Zapraszamy tych, którzy chcą się przyłączyć lub wspierać
działania podejmowane wobec osób ubogich i
bezdomnych, także parafialne zespoły Caritas, aby móc
nawiązać kontakt z innymi.
Informacje o akcji na stronie: https://radoscewangelii.pl

3. W dniach 19-21 listopada br. odbędzie się spotkanie
osób związanych z posługą muzyczną w archidiecezji
gdańskiej lub chcących w taką posługę się włączyć.
Wydarzenie to, jako 1 Diecezjalne Forum Muzyczne jest
skierowane do wszystkich zespołów, chórów i schol.

2. Caritas prosi o zbiórkę rękawiczek (i skarpet) dla osób
potrzebujących. Przygotowaną i zapakowaną odzież (nową
i/lub niezniszczoną) należy dostarczyć osobiście lub
przesłać pocztą do: Centrum Wolontariatu Caritas AG, al.
Niepodległości 778, 81-805 Sopot. Można również
dostarczyć rękawiczki do parafialnych Caritas. Zbiórka
potrwa do dnia 10 grudnia br. i część zebranych rękawic
zostanie przekazana w formie świątecznych paczek.

Każdy zainteresowany posługą muzyczną w Kościele,
wspólną modlitwą śpiewem i dziękczynieniem za istniejące
już dotychczas dzieła znajdzie tu miejsce dla siebie.

✜✜✜

FORMACJA
katecheci ▪ dorośli ▪ młodzież ▪ ministranci

Zapisz się już dziś: https://forms.gle/9Ts42d2sCq5kKEPs7
4. W niedzielę Chrystusa Króla (21 listopada) będziemy
obchodzić Światowy Dzień Młodzieży w naszej diecezji. W
związku z tym zapraszamy wspólnoty młodzieżowe, szkoły
i indywidualnych uczestników na diecezjalne spotkanie
młodzieży, które odbędzie się w katedrze oliwskiej.
W programie będzie msza święta o godzinie 16.00 oraz
blok ewangelizacyjny w godz.: 14:00-15:30 i 17:30-19:00.
▪ Formacja dorosłych
Biblijne rekolekcje na rozpoczęcie Adwentu: Szkoła Biblijna
Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na trzydniową sesję
biblijną zatytułowaną „Z domu niewoli do ziemi obietnicy”.
Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 listopada w
Ośrodku Warzenko, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Sesję,
w czasie której będziemy omawiać Księgę Wyjścia,
poprowadzi ks. dr Krzysztof Napora - biblista z KUL-u.
Szczegóły i zapisy na: http://www.szkolabiblijna.gda.pl
Fundacja Radość Ewangelii zaprasza na rekolekcje
uzdrowienia wewnętrznego „Popękane serce. I co dalej? 5
kluczy do wolności”, które odbędą się w GdańskuSobieszewie dniach 25-28 listopada.

▪ Formacja katechetów
1. Warsztaty dla katechetów w Gdańskim Ośrodku
Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II, przy sanktuarium
św. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie. Terminy: 6
listopada godz. 10.00 - 12.15 i 20 listopada godz. 10:00 –
12:15.
2. Rekolekcje dla katechetów świeckich: 5 - 7 listopada w
ośrodku Caritas w Warzenku.
3. Szkolenie dla katechetów na temat Prymasa Tysiąclecia
- 25 listopada o godz. 17:00 w auli Jana Pawła II w
Gdańsku-Oliwie.
▪ Duszpasterstwo młodzieży
1. Młodzież zapraszamy na spotkania w Domu Młodzieży
w Gdańsku-Migowie (przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego)
w każdy piątek od godz. 19:00 do 21:00.
2. Ministrantów i lektorów zapraszamy na pielgrzymkę
Służby Liturgicznej Ołtarza, która odbędzie się w GdańskuOliwie w sobotę, 13 listopada.
Program spotkania:
10.00 - przyjazd i zapisy
przed wejściem do auli św. Jana Pawła II, Gdańsk-Oliwa;
10.30 - koncert i świadectwo;
11:45 - 12:25- spotkania w grupach;
12:30 - poczęstunek;
13:15 - adoracja Najświętszego Sakramentu,
okazja do spowiedzi;
14:00 - Msza święta w archikatedrze oliwskiej;
15:00 - zakończenie

Informacje i zapisy na: https://radoscewangelii.pl

✜✜✜

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS
modlitwa za Synod
+

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu - to
jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię.
Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w
głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak
postępować; ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać,
byśmy - z Twoją pomocą – mogli się Tobie we wszystkim
podobać.
Ty, który jako jedyny - wraz z Ojcem i Synem nosisz
chwalebne Imię - sam bądź jedynym doradcą i sprawcą
naszych postanowień. Ty, który w najwyższym stopniu
miłujesz to, co słuszne, nie dopuść, abyśmy byli
mącicielami sprawiedliwości. Niech ku przewrotności nie
pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo; niech nas
nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.
Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak
abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od
prawdy. Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię, niech tak
z
łagodnością
we
wszystkim
przestrzegamy
sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie
sprzeciwiał się Tobie, a w przyszłości byśmy osiągnęli
wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny. Amen

KALENDARIUM
▪ listopad

Najważniejsze wydarzenia:
02.11. / godz. 19:00
Zaduszki morskie - plaża w Sopocie,
przy figurze Chrystusa frasobliwego
04.11. / godz. 18:00
Msza św. za śp. zmarłych biskupów,
kapłanów oraz osoby konsekrowane,
katedra oliwska
06.11. / godz. 9:00
Odpust myśliwski, kaplica św. Huberta
w Rekowie Górnym

06.11. / godz. 9:00
Rowerowy Rajd Piaśnicki - na trasie:
Władysławowo - Piaśnica

Diecezjalne Forum Muzyczne

07.11. / godz. 13:30
Msza św. w 20 rocznicę śmierci s.
Urszuli Napierskiej, kandydatki na
ołtarze; kościół św. Jadwigi Śląskiej w
Gdańsku-Nowym Porcie

20.11.
XI Dziecięca Cecyliada - kościół św.
Urszuli Ledóchowskiej w GdańskuChełmie

09.11. / godz. 18:30 - 20:30
Kurs liderów i animatorów;
Młodzieży w Gdańsku-Migowie

Dom

21.11. / godz. 16:00
Światowy Dzień Młodzieży - Msza św.
katedrze oliwskiej

11.11. / godz. 12:00
Święto Niepodległości - msza św. w
intencji Ojczyzny,bazylika Mariacka

21.11.
Uroczystość Chrystusa Króla - odpust
w Gdańskim Seminarium Duchownym

13.11. godz. / 10:00 - 15:00
Pielgrzymka
Liturgicznej
Ołtarza, Gdańsk-Oliwa

Służby

26-28.11
Adwentowa Sesja Biblijna - Ośrodek
Caritas, Warzenko

13.11. godz. / 10:00 - 12:00
Spotkanie koordynatorów projektu
„DOM”, Dom Młodzieży w GdańskuMigowie

27.11. / godz. 15:00
Msza św. z okazji 65-lecia Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego; Gdańsk bazylika Mariacka

14.11. / godz. 15:00
Msza św. w intencji i dla chorych oraz
osób niepełnosprawnych, kościół pw.
NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza,
Sopot

27.11. godz. 19:30 - Nieszpory 1
Niedzieli Adwentu - katedra oliwska

xxxxxxxxxxxxxxxxx

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
na V Światowy Dzień Ubogich (fragment)

8. «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jest to
zaproszenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji
do czynienia dobra. W tle możemy dostrzec starodawne
przykazanie biblijne: «Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z
twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje
Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego
ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem,
lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz
pożyczki, ile mu będzie potrzeba. […] Chętnie mu udziel,
niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan,
Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy
twej ręki. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju»
(Pwt 15, 7-8.10-11). W te słowa wpisuje się również
Apostoł Paweł, kiedy zachęca chrześcijan należących do
wspólnot przez niego założonych, aby pomagali ubogim z
pierwszej wspólnoty w Jerozolimie i by czynili to «nie
żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem
radosnego dawcę miłuje Bóg» (2 Kor 9, 7).

19-21 listopada 2021
Gdańsk-Oliwa

28.11. - Adwent - nowy rok liturgiczny i
duszpasterski
Szczegóły: www.diecezja.gda.pl

Nie chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie
jakiejś jałmużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze
obojętności i niesprawiedliwości, którą często praktykuje
się w stosunku do ubogich. W tym kontekście dobrze jest
pamiętać o słowach św. Jana Chryzostoma: «Ci, którzy są
hojni, nie mogą domagać się od biedaka rozliczenia z jego
postępowania, a jedynie powinni poprawić jego sytuację
oraz zaspokoić potrzebę. Biedni mają tylko jedną obronę:
swoje ubóstwo i stan potrzeby, w jakim się znajdują. Nie
pytaj go o nic innego; ale nawet gdyby był najbardziej złym
człowiekiem na świecie, jeśli brakuje mu niezbędnego
pożywienia, uwolnijmy go od głodu. […] Miłosierny
człowiek jest portem dla potrzebujących: port przyjmuje i
uwalnia od niebezpieczeństwa wszystkich rozbitków; bez
względu na to, czy są to źli ludzie, czy dobrzy, czy
jacykolwiek inni, którzy są w niebezpieczeństwie, port
chroni ich w swojej zatoce. Dlatego też wy również, kiedy
zobaczycie człowieka na ziemi, który znajduje się w
ubóstwie jak rozbitek na morzu, nie osądzajcie, nie proście
o rachunek z jego postępowania, ale uwolnijcie go od
nieszczęścia» (Mowa o ubogim Łazarzu, II, 5). (...)
Chciałbym więc, aby ten Światowy Dzień Ubogich, który
celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze
bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na
ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie
ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać,
aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy
dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w
domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie
czasem się chowają, w schroniskach i w centrach
przyjęć… Ważne jest, by zrozumieć, jak się czują, czego
doświadczają, jakie pragnienia mają w sercu. …
Cały tekst jest dostępny na stronie: www.vaticannews.va/pl
Fotografie: gdansk.gosc.pl oraz: pixabay.com

