
Pod Krzyżem 
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Wspólna droga (synod) globalnie i lokalnie 

 

Po sprawozdaniach synodalnych (parafialnych, diecezjal-

nych i krajowych) właśnie powstał pierwszy dokument ro-

boczy etapu kontynentalnego Synodu o Synodalności 

(27.10.22). Uwzględnia on głosy ze wszystkich stron świata. 

Teraz ten wspólny dokument wróci na każdy z siedmiu kon-

tynentów i będą trwały dalsze prace. Po ich zakończeniu 

powstanie drugi dokument roboczy etapu kontynentalne-

go, nad którym będzie obradował Synod Biskupów w 

dwóch sesjach: w X.2023 i X.2024 roku. 

Jest w nim mowa o potrzebie zastąpienia klerykalizmu i 

moralizmu – współuczestnictwem i współodpowiedzialno-

ścią wszystkich ochrzczonych. Potrzebna jest: przejrzystość 

działań w Kościele (zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa 

dzieci); wzrost roli kobiet, w tym sióstr zakonnych; wspólne 

rozeznawanie w Duchu Świętym; aktywniejszy udział wier-

nych świeckich w Eucharys:i. Synodalność jest też odczyty-

wana jako wspólne podążanie z całą rodziną ludzką i trakto-

wanie niekatolików, jako „towarzyszy drogi”. 

             ciąg dalszy str. 2 
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W	tym	tygodniu	

wtorek — nowenna 
do Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy o 
godz. 19 

środa — Msza Św. za 
dobroczyńców naszej 
Parafii i Domu Zakon-
nego o godz. 8:30 

piątek — koronka do 
Bożego Miłosierdzia i 
adoracja Najświętsze-
go Sakramentu  o 
godz. 15:00  

 

 

 

 

 

 

• facebook.com/
jezuici.gdansk 

• www.gdansk.jezuici.
pl 

• intencje mszalne: 
www.parafiaplus.pl/
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Ogłoszenia	extra	

 

Dzisiaj obchodzimy 

XIV dzień solidarno-

ści z Kościołem prze-

śladowanym. Pra-

gniemy pomóc Ko-

ściołowi na Ukrainie. 

Szczegóły na stro-

nie  internetowej 

www.pkwp.org 

 

Dziękujemy za wsparcie 

finansowe biuletynu choć-

by złotówką 

Ogłoszenia	para�ialne,	13.11.2022	

•   Jutro (poniedziałek) obchodzimy ogólnopolski Dzień Senio-
ra. Z tej okazji nasz parafialny Caritas zaprasza osoby 60+ na 
Mszę Święta o godzinie 10:00 do Małego Kościoła, a po niej 
do kawiarenki na kawę/herbatę i drobny słodki poczęstunek.  

•   Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie 
się w czwartek , 17 listopada o godz. 18:00 w kawiarence pa-
rafialnej.  

•   Trwa listopadowa modlitwa za zmarłych. Codziennie nabo-
żeństwo wypominkowe o godzinie 18:15, a Msza Święta w 
intencji poleconych zmarłych zostanie odprawiona w czwar-

tek o godzinie 8.30.  

•    Intencje mszalne na pierwszy kwartał 2023 roku można 
składać poprzez stronę internetową: www.parafiaplus.pl/

gdansk-jezuici lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.  

Również u nas na Mickiewicza, dzięki ankiecie i na spotka-

niach synodalnych, na których modliliśmy się i rozmawiali-

śmy, powstały postulaty „ulepszeń” w parafii. Ten biule-

tyn z ogłoszeniami parafialnymi jest spełnieniem jednego 

z nich. Inną ważną propozycją jest powstanie rady para-

fialnej. 

Zachęcamy chętnych parafian, którym na sercu leży teraź-

niejszość i przyszłość naszej parafii, do składania swojej 

kandydatury w kancelarii. Kadencja ma trwać 3 lata. Może 

nasze kompetencje i dobra wola przydadzą się Panu Bogu i para-

fialnej wspólnocie?  

 

„Czyściec to Boża izba chorych. Jest to rzecz pewna, bracia drodzy, 

że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. 

Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma.”   

                    /św.Jan Maria Vianney/ 


