
Trzecie spotkanie synodalne odbyło się 24 lutego 2022r i dotyczyło tematyki
celebrowania. Celebrowanie naszej wiary najpełniej wyraża się w przeżywaniu Sakramentu
Eucharystii na co zwracało uwagę wielu uczestników spotkań. Jednakże świadomość co
dzieje się w trakcie Mszy i w jaki sposób Ją przeżywać na ogół jest niska, dlatego wielu
parafian zwraca uwagę na konieczność katechizacji dorosłych w tym zakresie. Pomysły w
jaki sposób ją realizować były rozbieżne, począwszy od poświęcenia jednej homilii w
miesiącu, do zorganizowania spotkań poza Mszę Świętą, gdyż wg tych osób homilia jest
czasem głoszenia i wyjaśniania Słowa Bożego. Taka katecheza pomogłaby nie tylko w
lepszym przeżywaniu Liturgii, ale pomogłaby zachować jedność postaw i gestów w czasie
Jej trwania. Problem jej braku dotyczy również ich rozbieżności pomiędzy parafiami, co rodzi
trudność w przeżywaniu Mszy Świętej w innych kościołach. Uczestnicy spotkań bardzo
chcieliby przeżywać głęboko Liturgię, ale zwracają uwagę na potrzebę dodatkowego
wyjaśnienia i regularnego przypominania jak przeżywać różne Jej momenty. Ponadto ciężko
skupić się na czymś, czego się nie rozumie i niestety ta prawda ma również tutaj
zastosowanie. Pełniejsze i głębsze zaangażowanie w Mszę Świętą będzie rodziło większe
owoce w naszym życiu codziennym i duchowym.

Parafianie mają pewne uwagi do sposobu w jaki przeżywa się Liturgię w naszej
parafii. Zwrócona została uwaga, że warto by było, aby jeszcze przed Jej rozpoczęciem
wprowadzić modlitwę do Ducha Świętego. Natomiast wiele osób zwracało uwagę na brak
ciszy podczas Eucharystii w momentach, w których zgodnie z przepisami liturgicznymi
powinna być zachowana. Rodzi to wrażenie pośpiechu oraz brak sposobności do cichej
własnej modlitwy. Taka cicha modlitwa mogłaby być również poprowadzona przez kapłana
lub wyznaczonego lektora, który odczytywałby przygotowany wcześniej tekst modlitwy. W
tym momencie można by było odczytać lub wyświetlić tekst komunii duchowej. Mogłoby to
pomóc osobom, które akurat w tym momencie nie są w łasce uświęcającej i nie mogą
przyjąć Komunii, ale też i tym którzy Ją przyjmują, aby ich uwaga ponownie została skupiona
na tym, że Chrystus do nich przychodzi. Zauważony też jest brak uroczystego wnoszenia
ewangeliarza na początku Mszy.

Sporo głosów dotyczyło także śpiewu na Eucharystii. Jedna z uwag dotyczyła braku
spójności wyświetlanych tekstów z oryginałem. Kolejne dotyczyły zbyt dużego udziału pana
organisty w śpiewie podczas Mszy. Proponowano, aby rozpoczynał on tylko śpiew, zachęcał
do śpiewu, a ostatecznie uczestnicy Liturgii sami mieliby śpiewać. Ponadto zauważony
został brak oddzielnej pieśni na uwielbienie. Natomiast w dolnym kościele ciężko się włączyć
śpiew, ponieważ nie ma wyświetlonych tekstów.

Parafianie chcieliby organizować się w małe zadaniowe grupy (diakonie).
Przykładami zadań dla takich grup mogłoby być opieka nad czytaniami podczas Mszy
Świętej, wystrój i porządek wokół naszej świątyni. Pozwoliłoby to na poczucie pewnej
odpowiedzialności za wspólnotę, a zatem większe w nią zaangażowanie. Takie grupy
mogłyby propagować swoją działalność np. w ramach ogłoszeń parafialnych, przez co
rosłaby świadomość, gdzie są pola w które można się zaangażować w naszej parafii.
Przykładowo diakonia zajmująca się czytaniami mogłyby również pomóc w przygotowaniu
się do czytania w kościele poprzez zaznajomienie jej członków z amboną, lekcjonarzem i
sposobem używania mikrofonu.

Zauważono również, że inne religie mają mocny nacisk na pielgrzymki do
najważniejszych miejsc kultu, czego w naszej religii nie ma, a obecność w Ziemi Świętej
pozwala w zupełnie inny sposób spojrzeć na karty ewangelii.

Uczestnicy spotkań są zadowoleni z ilości spowiadających kapłanów podczas Mszy.
Jednakże pytają o możliwość powstania zamkniętego konfesjonału i okazję do spowiedzi
podczas adoracji.



Wśród uczestników spotkań pojawiły się też pytania o radę duszpasterską, o
możliwość wysyłania szafarzy do chorych, o publiczne wystawienie Pisma Świętego w
kościele i o ustawienie godzin Mszy Świętych tak, aby nie pokrywały się z ościennymi
parafiami.

Pojawiły się też pytania o możliwość instalacji klęczników do przyjmowania Komunii
Świętej.


