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Termin spotkania:   25.03.2022 

Uczestnicy:              12 członków zespołu synodalnego  

Prowadzący:              Ksiądz Proboszcz   

 

Zasadnicze pytanie, które kieruje konsultacją Ludu Bożego w procesie synodalnym.  

Kościół synodalny ,,podąża razem”, jak owo ,,podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele 

partykularnym. Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym podążaniu 

razem”?      

Temat spotkania: ,,Celebracja Eucharystii”    

Przebieg spotkania: 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Droga Krzyżowa; 
2. Wspólna modlitwa; 
3. Rozważanie i dzielenie się Słowem Bożym – MT 26, 26-30; 
4. Zwrócenie szczególnej uwagi na moc Ducha Świętego, który działa przez każdego i każdą z nas 

podczas odbywających się spotkań. Dzielimy się doświadczeniami, przemyśleniami, refleksjami, 
słuchamy się nawzajem i nade wszystko dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu do Jego działania;  

5. Modlitwa i błogosławieństwo Kapłana. 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTII 

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu 

Eucharystii.  

Podsumowanie spotkania: 

• Co przeszkadza w czynnym uczestnictwie we Mszy św.? 

• Co może pomóc w pełniejszym przeżywaniu Mszy św.? 

• Co ja mogę dać od siebie Kościołowi? 

Kwestie, na które zwróciły uwagę osoby biorące udział w spotkaniu – poruszono problemy 
pojawiające się w różnych parafiach: 
o Wiele osób spóźnia się na Mszę św. - Spóźnienie na Mszę św. czy nabożeństwo nie tylko przeszkadza 

pozostałym wiernym w modlitwie, ale jest również brakiem szacunku w stosunku do Pana Boga. 
Spóźnienie uniemożliwia odpowiednie przygotowanie duchowe do pełnego przeżycia Mszy św., nie ma 
czasu na wyciszenie się i odcięcie od trosk świata zewnętrznego.  

o Rozmowy wiernych podczas Mszy św. – Dom Boży nie jest miejscem na ,,pogaduszki”. Tutaj 
rozmawiamy przede wszystkim z Bogiem, tutaj Bóg nas wysłuchuje i do nas mówi. Nie rozmawiajmy              
w kościele, nie tylko podczas trwania Mszy św., ale również przed jej rozpoczęciem i bezpośrednio po 
jej zakończeniu;  

o Niewyraźne i zbyt ciche czytanie Słowa Bożego przez lektora/ministranta utrudnia wiernym zrozumienie 
tekstu czytanego fragmentu Pisma św.;  

o Znak krzyża - niektórzy wierni ,,byle jak”, niechlujnie czynią gest znaku krzyża. Ma to być znak naszej 
wiary i miłości, znak szacunku i przywiązania, przynależności do Chrystusa i Kościoła. Ma obejmować 
całą naszą istotę, myśli, wolę i serce. Zaproponowano, aby przypomnieć symbolikę ,,znaku krzyża”           
i sposób jego właściwego wykonania; 
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o Niektórym wiernym przeszkadza, jeśli zdarza się zbyt długie wprowadzenie do Mszy św. wynikające                        
z dodatkowych ,,dopowiedzeń”; 

o Wierni zbyt rzadko angażują się w czytanie Słowa Bożego – jeśli nie ma ministranta, zawsze czytają 
Słowo Boże (czytanie dnia) te same osoby - niektórzy wierni chcieliby włączyć się w czytania, wyrażają 
taką wolę, ale nie maja śmiałości zapytać, czy mogą włączyć się w liturgię; 

o Kolejny raz poruszona została kwestia przyjmowania Pana Jezusa na rękę – co dzieje się                                
z partykułami, które mogą upaść na ziemie (nie zawsze jest używana patena) – jest to bardzo bolesne 
przeżycie dla wiernych, którzy mają poczucie, iż Komunia św. nie powinna być udzielana na rękę, a na 
ziemię mogą upaść partykuły Komunii św. 

Najważniejsza jest czystość serca, aby godnie przyjąć ciało Pana Jezusa – Komunia św. może być 
udzielana zarówno ,,na rękę”, jak i do ,,ust”. Obie formy są akceptowalne. Kapłan powinien udzielić 
Komunii św. w takiej formie o jaką prosi wierny. W niektórych parafiach Księża wprost wymuszają 
sposób w jaki wierny ma przyjąć ciało Pana Jezusa. Zdarza się, że wymuszana jest też postawa 
stojąca, co stanowi dyskomfort dla wielu wiernych chcących przyjąć ciało Pana Jezusa w uniżeniu, 
na klęczkach.   

o Nieliczni wierni angażują się w pomoc parafialną przy sprzątaniu kościoła. Kościół jest naszą wspólną 
świątynią, naszym Domem Bożym – każdy z nas powinien jednakowo czuć się współodpowiedzialnym 
i jednakowo troszczyć się i dbać o czystość naszej świątyni. Zaproponowano (osoby świeckie 
zaproponowały) aby zachęcać wiernych do liczniejszego angażowania się w pomoc i dbałość o naszą 
wspólną świątynię (informacje osobiste, ogłoszenia).   

 
Co pomaga w pełniejszym przeżywaniu Mszy św.: 
o czyste serce; 
o cisza, skupienie – brak rozmów innych podczas Mszy św.; 
o odpowiednie wcześniejsze przyjście na Mszę św. i przygotowanie duchowe do Mszy św.; 
o odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi częściami liturgii – dające czas na modlitwę; 
o wyraźne czytanie lekcji przez ministranta; 

 
Propozycje do wdrożenia: 

o Wprowadzenie cyklicznej gazetki parafialnej (w wersji papierowej), w której będą podejmowane 
różne istotne kwestie np.: przypomnienie symboliki ,,znaku krzyża”, ubiór ministrantów, zachowanie 
w kościele, inne sprawy związane z życiem w wierze; 

o Poprowadzenie warsztatów z wyraźnego i ze zrozumieniem czytania Pisma św. dla ministrantów, 
którzy mają z tym problem – zgłosiła się osoba chętna; 

o Zwrócić uwagę, aby ministranci przychodzili do posługi w kościele, w schludnym stroju (np. przez 
informacje w gazetce parafialnej, wprowadzenie wymogu i weryfikację przez osoby odpowiedzialne 
za ministrantów); 

o Włączyć w czytania lekcji – udział w liturgii Mszy św. większą liczbę wiernych – do zastanowienia                 
w jakiej formie i jak miałoby to wyglądać. 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 08.04.2022. 


