
Czwarte spotkanie synodalne w parafii odbyło się 3 marca 2022 roku, a jego temat
brzmiał „współodpowiedzialni w misji Kościoła”.

Kluczowe pytanie dotyczyło zdefiniowania misji Kościoła. Parafianie wskazywali, że
jest nią głoszenie Dobrej Nowiny, przybliżanie każdego do Boga, ewangelizacja,
zbawienie ludzi oraz okazywanie miłości bliźniego i obecność przy nim, a także
gotowość do świadczenia o własnej relacji z Bogiem. Ma on być wspólnotą miłości,
jedności i otwartości na wszystkich. Pojawiały się również głosy, iż elementem misji
jest modlitewna troska o Kościół cierpiący – dusze czyśćcowe.

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby misję Kościoła realizować, ale każdy na swój
własny sposób w zależności od posiadanych charyzmatów. Nie ma tutaj
uniwersalnej drogi. Parafianie zwracali uwagę na to, aby w każdej sytuacji pytać się,
co w danym momencie zrobiłby Jezus i w ten sposób kontynuować Jego działalność
na ziemi, ponieważ najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem głoszenia
ewangelii jest przykład własnego życia.

Przeszkody wewnętrzne w realizacji misji to niski poziom formacji duchowej i
intelektualnej, brak poczucia wspólnoty oraz obojętność na krzywdę i grzech.
Problemem w zaangażowaniu się nowych osób w parafii jest również nastawienie
niektórych już zaangażowanych osób, które jest przeciwne jakimkolwiek zmianom.

Przeszkody, które z zewnątrz utrudniają realizację misji Kościoła, to z pewnością
uprzedzenie do Niego i tworzenie negatywnego wizerunku przez środki masowego
przekazu, które grzechy jednostek uogólniają na całą wspólnotę. Dotyczy to przede
wszystkim duchowieństwa, a w mniejszym stopniu również osób świeckich.

Działania, które są podejmowane w ramach naszej wspólnoty, nie są wystarczająco
dobrze promowane. Warto większy nacisk położyć na parafialne social media oraz
banery informacyjne.

Pomocą w realizacji misji Kościoła jest przede wszystkim życie sakramentalne.
Ważne dla nas jest też to, że na tej drodze nie jesteśmy sami. Świadomość, że
ludzie modlą się za siebie wzajemnie jest bardzo budująca. Przebywanie i rozmowy
z osobami myślącymi podobnie umacnia nas.

Osoby zaangażowane w służbę społeczeństwu powinny zostać otoczone przez nas
szczególną modlitwą., której na dzień dzisiejszy jest za mało

Na spotkaniu ponownie proponowano powstanie małych zadaniowych grup
prowadzonych przez charyzmatyczne osoby.

Parafianom brakuje spotkań zarówno w małych grupach jak i tych w większym
gronie (np. spotkania opłatkowe, festyn z okazji odpustu parafialnego).

Jeden z obecnych przypominał wagę modlitwy za duszpasterzy, inna osoba
wskazała, że zbyt rzadko dziękujemy Bogu i za mało Go uwielbiamy. Wspomniano o
tym, że istotne jest wsparcie finansowe kościoła lokalnego.

Pojawiły się także mocne głosy, iż związek Kościoła hierarchicznego w Polsce z
władzą szkodzi Kościołowi.



Wśród głosów pojawiła się wdzięczność za to, że po każdej zbiórce pieniędzy
parafianie są za nią docenieni.

Aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i aby używać różnych form przekazu
zaproponowano projekcje wartościowych filmów oraz inscenizacje dla dzieci.

Jedna z osób proponowała również ledowe oświetlenie krzyża na szczycie dachu.


