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Część pierwsza – SYTUACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII 

 

Problem podstawowy Parafii (z analizy-diagnozy 2010)  

Mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wykorzenieni przed 
laty ze swego środowiska, pomimo zaangażowań duszpasterskich i licznych 
grup, są niepewni swojej przyszłości. Nie odnajdują podmiotowości, ani 
poczucia tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego nie są w stanie skutecznie 
budować wspólnoty parafialnej, gdzie każdy odnajduje w różnorodności swoje 
miejsce w Kościele jako organicznej komunii.  

 
Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku nie czują się zakorzenieni w tradycji 

kulturowej. Brak stabilności ekonomicznej powoduje postawę niepewności i lęku o 
przyszłość, a także prowokuje do niezdrowej rywalizacji w pogoni za sukcesem. To 
utrudnia budowanie wspólnoty.  

 
Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku w większości nie biorą udziału w 

wyborach, nie wierzą w możliwość osobistego wpływu na życie społeczno-polityczne. 
Czuje się rozdział między społeczeństwem (My) a władzą (Wy). Ten dystans przenosi 
na relacje wierni – duszpasterze. Powyższe postawy utrudniają budowanie 
podmiotowego społeczeństwa, a tym samym wspólnoty parafialnej.  

 
Wśród mieszkańców parafii św. Urszuli w Malborku promowany jest model 

rodziny 2+2 (młode małżeństwa). Akceptowane są rozwody i związki nieformalne, 
których liczba stale wzrasta. Na skutek wyjazdów zarobkowych i uciążliwych 
dojazdów do pracy brak żywych więzów rodzinnych. Taki obraz rodziny utrudnia 
budowanie wspólnot i opóźnia proces tworzenia parafii jako wspólnoty wspólnot.  

 
Wśród wielu małżeństw parafii zauważa się brak świadomości sakramentalności 

małżeństwa. Duszpasterstwo parafii akcentując głównie aspekt wychowawczy 
niewystarczająco pomaga rodzinom budować całe swoje życie w wymiarze wspólnoty 
sakramentalnej.  

 
Pośród znacznej liczby wiernych parafii św. Urszuli w Malborku istnieje 

rozdźwięk między deklarowaną wiarą a życiem. Zanika poczucie tożsamości 
chrześcijańskiej. Wiara jest redukowana do tradycyjnego przyjmowania sakramentów 
oraz praktyk religijnych.  
 

24 listopada 2013r. w Kościele Powszechnym zakończy się Rok Wiary. Jest to czas 
głębszej refleksji nad rolą wiary w naszym chrześcijańskim życiu i świadectwie wobec 
świata.  
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W Polsce wchodzimy w roku 2013 w Program Duszpasterski na lata 2013-2017 pod 
hasłem: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa. Ma on ścisły związek z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Skoncentrowany jest 
wokół sakramentu chrztu świętego. Program pragnie podjąć zaproszenie do nowej 
ewangelizacji. Wspomnienie i świętowanie Chrztu naszej Ojczyzny staje się okazją do 
pogłębienia życia w łasce chrztu św.  

 
Rok 2013/14 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: Wierzę w Syna Bożego. 

Tematyką – Głoszenie Kerygmatu, a symbolem – Świeca (Światło). Celem 
podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i 
ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu św., która 
owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego.  

 
Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wkracza w czwarty rok Programu 

Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać wartości odkrywania 
braterstwa. Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: Jesteśmy dziećmi 
jednego Boga. Wspólny Ojciec wprowadza w naszą wspólnotę parafialną relacje 
braterskie między nami. Chociaż nasza parafia liczy kilka tysięcy mieszkańców i w 
związku z tym nie znamy się wszyscy z imienia, to pragniemy odkrywać na różny 
sposób więzi osobowe, które pozwolą nam myśleć o sobie nawzajem i mówić do 
siebie: Bracie/Siostro.  
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Część druga: PROGRAMOWANIE  

 

Meta Roku duszpasterskiego 2013/2014 

Do końca czerwca 2014r. w ramach czwartego roku odnowy 
wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, 
wszyscy jej mieszka ńcy zostan ą uwra żliwieni na warto ść 
odkrywania braterstwa na drodze odnowy parafii prze z 
wydarzenia ewangelizacyjne.  

 

WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY  

Do końca czerwca 2014 r. Do przyszłych wakacji;  

w ramach czwartego roku  
odnowy wspólnoty 
parafialnej św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Malborku 

Wspólnota parafialna podejmuje systematyczne i 
organicznie skoordynowane we wspólnym procesie 
odnowy inicjatywy duszpasterskie stopniowo 
obejmujące wszelkie poziomy i środowiska parafii św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Malborku;  

wszyscy jej mieszkańcy Wszyscy ludzie, którzy mieszkają na terenie parafii, 
bez względu na to, czy uczęszczają na nabożeństwa, 
czy są świadomi zobowiązań swojego chrztu – nie 
będzie wykluczony żaden człowiek dobrej woli, gdyż 
wolą Bożą jest, aby misja ewangelizacyjna była 
wspólną odpowiedzialnością wszystkich, którzy 
otrzymali dar chrztu świętego;  

zostaną  uwrażliwieni Nie chodzi tu o stawianie od razu wysokich wymagań 
od wszystkich ani o proponowanie wszystkim 
pogłębionego doświadczenia wiary, czy pełnego 
zaangażowania w życie parafialne, ale z 
pedagogicznym nastawieniem podejmuje się 
inicjatywy, żeby do każdego dotarła informacja o 
możliwości skorzystania z propozycji zaproszenia do 
podjęcia wspólnej drogi (przez obecność, wykonanie 
wspólnego gestu, itp.) przy okazji kolejnych inicjatyw;  

na wartość odkrywania 
braterstwa  na drodze 
odnowy parafii  

W czwartym roku odnowy zamierza się podkreślić, że 
proponowane inicjatywy będą starały się dać takie 
same możliwości odkrywania braterstwa na drodze 
odnowy wszystkim ochrzczonym mieszkającym w 
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Parafii, aby każdy mógł doświadczyć wzajemnego 
braterstwa;  

poprzez wydarzenia 
ewangelizacyjne 

Tradycyjne i popularne wydarzenia roku 
duszpasterskiego, które są wykorzystywane jako 
narzędzie do uwrażliwiania wszystkich na wartość 
roku podejmowaną  z różnej perspektywy.  

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Ciągle rozbudowująca się parafia doświadcza anonimowości jej mieszkańców. 
Brakuje poczucia więzi wspólnoty wierzących. Ludzie zabiegani i zajęci swoimi 
sprawami nie mają czasu na przebywanie razem z innymi. Stąd brak więzi z 
innymi i trudność w podejmowaniu wspólnych inicjatyw. 
  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Wolą Bożą jest byśmy odkrywali wzajemne braterstwo. Pan Jezus 
powiedział: „Wy wszyscy braćmi jesteście” Mt 23,8. Zapewnił nas, że „gdzie 
dwaj lub trzej zgromadzą się w Imię Moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20) 
 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom doświadczyć wartości odkrywania braterstwa. To 
buduje poczucie więzi międzyludzkich i wspólnotę. Prowadzi do powstawania 
bliskich relacji.  

 
PROPONOWANE  INICJATYWY „ MIESI ĘCZNE”  2012/13: 

 

1. Otwarcie na innego – Modlitwa ró żańcowa – październik 2013r.  

2. Troska o siebie nawzajem – Dzień Zaduszny –– 2 listopada 2013r. 

3. Przyjąć bliźniego jako dar od Boga – Trzech Króli  – 6 stycznia 2014r.   

4. Przebaczenie i pojednanie – Popielec – 5 marca 2014r.  

5. Asertywność wobec zła – Droga Krzyżowa – 11 kwietnia 2014r.  

6. Wzajemna służba  – Dzień Matki  – 26 maja 2014r. 

7. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca – Dzień Ojca – 23 czerwca 2014r. 
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I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI 

1. Modlitwa różańcowa  – październik 2013r. 

Temat: Nie przechodź obojętnie wobec drugiego człowieka   

Wartość: Otwarcie na bliźniego  

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na otwarcie się na siebie 
nawzajem poprzez zagadnięcie sąsiada lub mało znanej osoby oraz modlitwę w 
ich intencji z okazji wspomnienia św. Franciszka.  

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Powszechna jest obojętność i trudność w nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. 
Brakuje odwagi otwarcia się. Lękamy się nieprzyjaznej reakcji drugiej osoby.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):  

Pan Bóg wzywa nas do przekraczania lęków a nawet uprzedzeń do osób mało 
nam znanych: „Jeżeli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski”  Mt 5,47-48  

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom w doświadczaniu otwartości przez stworzenie okazji 
do zagadnięcia i modlitwy w intencji osób przypadkowo spotkanych na ulicy.   

 

HASŁO: OTWÓRZMY  SI Ę  NA SIEBIE  
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Mieszkańcy parafii są zaproszeni do zagadnięcia sąsiada np.: Co słychać? i 
odmówienia później w jego intencji w dniu św. Franciszka (4 października) 
dziesiątka Różańca św. (przynajmniej Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo).  
 
GEST LITURGICZY :  

Modlitwa przed nabożeństwem różańcowym za te osoby, które zagadnęliśmy. W 
niedzielę 6 października kartka z imieniem tej osoby (lub czysta) włożona do 
koszyka i wniesiona w procesji z darami. W tej intencji będzie odprawione w 
niedzielę nabożeństwo różańcowe w jedności z Ojcem św. Franciszkiem.  Kartki 
przygotowane będą na stoliku pod chórem.  
Nowenna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas adoracji do czerwca: O 
otwarcie na prawdę, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. Zakończenie w Dzień 
Ojca (23 czerwca 2014r.).  
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2. Dzień Zaduszny – 2 listopada 2013r. 

Temat: Modlitwa za zmarłych potrzebujących pomocy  

Wartość:  Troska o siebie nawzajem   

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wzajemnej troski przez 
gest modlitwy nad opuszczonym grobem albo przy krzyżu cmentarnym w Dniu 
Zadusznym.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Modlitwa za zmarłych bywa często okazjonalna. Zwykle troszczymy się o 
naszych najbliższych.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Pan Bóg pragnie, byśmy troszczyli się o zbawienie wszystkich. Pan Jezus 
zachęca nas: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” Łk 6,36 oraz 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Mt 5,7.  
Kościół zachęca nas do wspierania zmarłych modlitwą. Wśród siedmiu 
uczynków miłosierdzia względem duszy wskazuje na potrzebę: Modlić się za 
żywych i umarłych. Natomiast w Wyznaniu Wiary mówimy: wierzę w świętych 
obcowanie.  

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę): 

Należy ludziom dopomóc w dostrzeganiu wartości wzajemnej troski przez 
odwołanie się do pamięci o wszystkich zmarłych.  

 

HASŁO: TROSZCZMY  SIĘ  O  SIEBIE  NAWZAJEM  
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Przy okazji Dnia Zadusznego wszystkie rodziny w parafii zostaną zaproszone do 
modlitwy za zmarłych nad opuszczonym grobem lub przy krzyżu cmentarnym 
zostawiając znicz z podstawką umieszczoną w Liście z napisem: Troszczę się o 
Ciebie. Pamiętaj o mnie.  

 

GEST LITURGICZY :  

Podczas Liturgii 2 listopada zostanie wspólnie odmówiona modlitwa za wszystkie 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
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3.  Uroczystość Trzech Króli  - 6 stycznia 2014r. 

Temat: Przyjmujmy siebie nawzajem 

Wartość: Przyjąć bliźniego jako dar od Boga  

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość bliźniego jako daru od 
Boga poprzez gest ofiarowania wybranej osobie symbolicznego „słoneczka” z 
napisem: Jesteś darem Boga dla mnie” z okazji uroczystości Trzech Króli.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Zapominamy, że drugi człowiek jest też stworzony przez Pana Boga a przez to 
jest naszym bratem. Nie dostrzegamy w życiu codziennym, że bliźni stanowi 
dar Boży dla nas.   

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Pan Jezus wzywa nas:  
„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, 
siostrą i matką” Mt 12,50  
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” J 13,34  
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili”. Mt 25,40 
 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy ludziom pomóc w odkrywaniu daru drugiego człowieka przez 
stworzenie okazji do drobnego gestu wdzięczności (słoneczko).    

 

HASŁO: JESTEŚ  DAREM  BOGA DLA  MNIE  
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Wszyscy parafianie otrzymają w liście „Bądźmy razem” „słoneczka” z tekstem: 
„Jesteś darem Boga dla mnie” i zostaną zaproszeni, by wręczyć je wybranej 
osobie, którą przyjmują jako dar od Boga.    

GEST LITURGICZY :  

Otrzymane od kogoś „ słoneczko” przynosimy do Żłóbka i modlimy się za osobę, 
która nam je ofiarowała.   
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4. Popielec – 5 marca 2014r. 

Temat: Z serca wybaczyć i prosić o przebaczenie  

Wartość:  Przebaczenie i pojednanie 

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość braterskiego 
przebaczenia przez zaproszenie do gestu zachęcającego do pojednania z bliźnim 
na początku Wielkiego Postu przy okazji Środy Popielcowej.  
 
UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Doświadczamy trudności w przebaczaniu naszym bliźnim. Są też sytuacje, 
gdy sobie nie umiemy wybaczyć. Trudnością jest także poprosić kogoś o 
przebaczenie, gdy zawiniliśmy. Szukamy zwykle usprawiedliwienia dla siebie 
i swoich błędów.  
  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Wolą Bożą jest, byśmy nieustannie przebaczali sobie nawzajem. Pan Jezus 
naucza: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a 
najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim”. Mt 5,23-24 

„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 
wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie 
przebaczy wam waszych przewinień”. Mt 6, 14-15 

„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, 
jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu 
odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. 
Mt 18, 21-22 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na braterskie przebaczenie przez 
gest zapraszający do pojednania z bliźnimi na początku Wielkiego Postu.  

 

HASŁO: BRACIE/SIOSTRO  Z  SERCA  WYBACZAM  

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

W Liście „Bądźmy razem” zawarty będzie tekst Przypowieści o niemiłosiernym 
słudze (Mt 18,21-35) z krótką refleksją uwrażliwiającą na potrzebę wybaczenia 
naszym „winowajcom” i z zaproszeniem do wpisania na kartce w kształcie serca 
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słów: Bracie/siostro z serca wybaczam. Kto zechce z rodziny - złoży podpis. 
Symboliczne serca te należy przynieść do kościoła na liturgię Popielca. 
 

GEST LITURGICZY :  

Podczas liturgii Środy Popielcowej w złożone papierowe serce osoba otrzymuje 
odrobinę popiołu i zabiera do domu.   

 

 

5. Droga Krzyżowa  - 11 kwietnia 2013r. 

Temat:  Jakiemu grzechowi chcę powiedzieć: NIE! 

Wartość:   Asertywność wobec zła 

M ETA : 

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość asertywności wobec zła i 
trwania w grzechu poprzez gest umieszczenia przy krzyżu w swoim domu 
kartki z napisem: Jezu, z Twoją pomocą wyrzekam się zła, szatana i grzechu.   
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 

Jesteśmy słabi wobec zła. Wielokrotnie obiecujemy poprawę. Zniechęcamy 
się w podnoszeniu się z grzechu. Wielu z nas trwa w grzechu. Podlegamy 
wpływom liberalnego świata i jego rozmyciu poczucia grzechu. Nie jesteśmy 
jednoznacznie przeciwni złu.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Pan Bóg pragnie, byśmy kierowali się w życiu Jego przykazaniami i nie szli 
na kompromis ze złem, gdyż prawda Jego Ewangelii pozwala żyć w 
prawdziwej wolności dzieci Bożych.  
Pan Jezus powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8,32 

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę): 

Należy pomóc ludziom w docenieniu postawy sprzeciwu wobec zła przez 
stworzenie okazji do doświadczenia osobistego mierzenia się z własną 
słabością podczas ostatnich dni Wielkiego Postu. 

 

 

HASŁO:  W  KRZY ŻU  ZBAWIENIE 
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GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Parafianie w Liście otrzymają kartkę z napisem „Jezu, z Twoją pomocą wyrzekam 
się zła, grzechu i szatana” i zostaną zaproszeni do zastanowienia się jakiej 
osobistej słabości powinni powiedzieć stanowcze NIE jako chrześcijanie dla 
uczczenia Męki Pańskiej. Dla przypomnienia tej decyzji wywieszają w piątek 
przed Niedzielą Palmową na ścianie w swoim mieszkaniu obok krzyża kartkę z 
tym napisem.  
 
GEST   LITURGICZNY:  
W piątek przed Niedzielą Palmową Parafianie przynoszą do kościoła krzyże ze 
swoich mieszkań i modlą się z nimi podczas każdej stacji wykonując 
symboliczne gesty zapowiedziane przez celebransa, które będą odwoływały się 
do różnych rodzajów „NIE”, które mówimy naszym słabościom i grzechom.  
 
 
 
Stacja 1: Jezus skazany: krzyż przed ustami – NIE pochopnemu osądzaniu innych.  

Stacja 2: Wzięcie krzyża: krzyż na ramieniu, jako znak naszego NIE wobec zrzucania 

na innych naszych obowiązków; 

Stacja 3: Pierwszy upadek: wszyscy przyklękają i wstają z krzyżem mówiąc NIE 

naszej zniechęceniu; 

Stacja 4: Spotkanie z Matką: każdy przykłada krzyż do serca i mówi NIE dla braku 

szacunku wobec matek; 

Stacja 5: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż: wymieniamy się krzyżami z  osobami 

idącymi obok, aby powiedzieć NIE obojętności na potrzeby innych; 

Stacja 6: Weronika ociera twarz Chrystusowi: mówimy NIE naszemu tchórzostwu we 

wspieraniu ludzi cierpiących - krzyż trzymamy przed oczami patrząc w oblicze 

Chrystusa; 

Stacja 7: Drugi upadek: kładziemy krzyż na ziemi i mówiąc NIE naszej bezradności w 

chwilach próby podnosimy krzyż; 

Stacja 8: Płaczące niewiasty: mówimy NIE naszemu pobłażaniu sytuacjom grzechu, 

wyciągając zdecydowanie rękę z krzyżem przed siebie; 

Stacja 9: Trzeci upadek:  wszyscy mężczyźni i chłopcy klękają i mówiąc NIE naszej 

rozpaczy w sytuacjach grzechu zauważają Chrystusa w drugim człowieku. Łapią się za 

rękę z krzyżem stojących obok kobiet i podnoszą się; 
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Stacja 10: Obnażenie: przykładając krzyż do oczu mówimy NIE grzechom wzroku; 

Stacja 11: Przybicie do krzyża: każdy przeżegna się krzyżem mówiąc NIE grzechom 

nałogowym; 

Stacja 12: Śmierć Jezusa: rozkładamy ramiona w kształcie krzyża mówiąc NIE 

wszelkiemu naszemu przyzwoleniu na grzech i zło odrzucając przekonanie, że cel 

uświęca środki; 

Stacja 13: Zdjęcie z krzyża: przytulamy  krzyż do piersi jak Maryja Matka swoje 

Dziecko mówiąc NIE wszystkim grzechom związanych z odrzuceniem życia jak: 

aborcja, eutanazja, itp. 

Stacja 14: Złożenie do grobu: wszyscy obecni biorąc się za ręce mówią NIE 

wszystkim grzechom przeciw jedności, które rozbijają wspólnoty. 
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6. Dzień Matki  - 25 maja 2014r. 

Temat: Maryja wzorem służby 

Wartość:  Wzajemna służba 

M ETA :  

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość służby przy okazji 
nabożeństwa majowego w rejonach w Dniu Matki i rocznicy Nawiedzenia 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez gest przyniesienia ze sobą rzeczy 
użytecznej dla zorganizowania miejsca modlitwy, np. krzesła dla siebie i 
sąsiada, tekstu litanii, świecy, kwiatów.  

 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Bardzo mało osób włącza się aktywnie w życie parafii. Nie identyfikujemy się 
z naszymi rejonami duszpasterskimi.  
Do tej pory nie praktykowaliśmy nabożeństw majowych poza kościołem, 
między budynkami naszej parafii.    

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Maryja jest dla nas wzorem postawy służby. Pan Jezus wskazuje na 
prawdziwą wielkość człowieka: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.” Mk 9,35 
 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom w odkrywaniu wartości służby poprzez stworzenie 
okazji do wspólnego zorganizowania w rejonie na osiedlu Nabożeństwa 
Majowego.   

HASŁO: CZCIJMY  MARYJ Ę 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną zaproszeni na Nabożeństwo Majowe w 
swoich rejonach z okazji Dnia Matki i rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w niedzielę 25 maja. 
 

GEST   LITURGICZNY : 

Wszyscy mieszkańcy zostaną zaproszeni do przyniesienia kwiatka dla Najlepszej 
z Matek w Dniu Matki i osobiście umieszczą kwiatek przed kapliczką Matki 
Bożej oraz przez chwilę się pomodlą.   
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7. DZIEŃ OJCA – 23 czerwca 2014r. 

Temat:   Bóg naszym Ojcem, a my wszyscy Jego dziećmi 

Wartość:  Jesteśmy dziećmi  jednego Ojca 

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na wartość, że ja i moi 
sąsiedzi jesteśmy dziećmi jednego Ojca, poprzez gest złożenia życzeń 
wszystkim ojcom w rodzinach, żyjącym czy zmarłym i zawierzenie ich Ojcu 
Niebieskiemu przy okazji dorocznego Dnia Ojca.  

 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Żyjemy w czasach w których wytworzyły się różne podziały między ludźmi: 
bogatsi – biedniejsi, pobożniejsi – obojętni, lepsi – gorsi itd. To stwarza 
trudność w przyjęciu prawdy, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. 

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Bóg kocha wszystkich tak samo, gdyż każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. 
Dlatego Pan Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”. 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom dostrzec wartość równej godności dzieci Bożych przez 
odwołanie się do naturalnej potrzeby każdego do posiadania dobrego ojca, który jest 
obrazem niewidzialnego Ojca Niebieskiego. 

HASŁO: JESTEŚMY  DZIE ĆMI  JEDNEGO  BOGA  

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

W Liście „Bądźmy razem” zostanie dołączona kartka z życzeniami dla ojca, 
która zostanie wykorzystana przy składaniu życzeń ojcu rodziny. Ci, którzy mają 
ojca żyjącego serdecznie go ucałują i przekażą tę kartkę obiecując modlitwę 
Ojcze nasz w jego intencji. Ci, których ojciec jest z jakichkolwiek powodów 
nieosiągalny odmówią Ojcze nasz w jego intencji.  

 

 GEST LITURGICZY :  

Podczas Mszy św. 22 czerwca (niedziela) wszyscy zostaną zaproszeni, by 
wspólnie pomodlić się za swojego ziemskiego ojca, chwycić się za ręce i 
podnosząc je w górę wspólnie odmówimy modlitwę Ojcze nasz jako dzieci 
jednego Ojca.   



 15

 

II. STRUKTURY 

1. Duszpasterstwo środowiskowe 
 
PROBLEM : Nie współpracują ze sobą grupy i wspólnoty parafialne. 

 
META : Do czerwca 2014r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach 
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość odkrywania 
braterstwa przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń 
ewangelizacyjnych w ramach czwartego roku procesu Odnowy.  

 
INICJATYWY: 

1. Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2013r. ukazujące grupom możliwość 
praktycznego włączenia się w przygotowanie Wydarzeń w ciągu najbliższego 
roku duszpasterskiego.  

2. Spotkanie wspólnot podsumowujące i oceniające ich zaangażowanie w roku 
duszpasterskim w czerwcu 2014r.  
 

2. Współpracownicy duszpasterscy 
 

PROBLEM : Trudności w zaangażowaniu księży wikariuszy.  
 
META : Współpracownicy duszpasterscy, a szczególnie kapłani, poprzez 
regularne spotkania zostaną włączeni we współodpowiedzialność za 
realizację inicjatyw ewangelizacyjnych.  
 
INICJATYWY: 

Zaproszenie dla współpracowników duszpasterskich na każde spotkanie PZK i 
inne.  

3. Struktury realizacji wydarzeń całości 

 
PROBLEM : Zaniedbujemy ocenę Wydarzeń po ich przeżyciu.  

 
META : PZK zostanie uwrażliwiony na prawdę, że czas poświęcony na 
podsumowanie i ocenę Wydarzenia ubogaca nas poprzez zdobywanie 
doświadczenia podczas realizacji Wydarzeń ewangelizacyjnych.    
 
INICJATYWY: 

Na każdym spotkaniu przygotowującym Wydarzenie odbędzie się ocena 
poprzedniego.  
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4. Struktury komunikacji  
 

PROBLEM : Nie umiemy dotrzeć do ludzi, by była wystarczająca liczba 
posłańców; niektórzy posłańcy nie odbierają Listu, albo wrzucają go do skrzynki.  

 
META : Sieć posłańców i rejonowych zostanie umocniona poprzez 
podkreślanie znaczenia łatwiejszej pracy w zespole przy przygotowaniu i 
realizacji inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach czwartego roku realizacji 
Programu Odnowy parafii .  

 

INICJATYWY:  

1. Zachęta wszystkich do udziału w listopadowej sesji dla posłańców 
„Różnorodność i organiczność” (dwa terminy weekendowe).  

2. Propagowanie prawdy, że im więcej nas będzie tym mniej będzie wymagało 
to zaangażowania jednostek m.in. w Biuletynie Parafialnym, plakatach. 

****** 
PROBLEM : Nie formujemy odpowiednio posłańców.  

 
META : Posłańcy zostaną uwrażliwieni na wartość udziału w spotkaniach 
formacyjnych w najbliższym roku duszpasterskim.  

 
INICJATYWY: 

1.  Na spotkaniu integracyjnym we wrześniu  

2. Podczas sesji listopadowej  

3. Spotkanie opłatkowe dla posłańców  

****** 
PROBLEM : Nie pozyskaliśmy grafika do Zespołu Redakcyjnego „Listu”  

 
META : Struktury komunikowania zostaną umocnione, aby uwrażliwić 
parafian na wartość wspólnie przeżywanego czasu poprzez zaangażowanie 
kilku współpracujących ze sobą grafików spośród młodzieży w ramach 
trzeciego roku Programu.  

 
INICJATYWY: 

1.  Zachęta wśród lektorów  

2.  Szukanie chętnych przez katechetów  

****** 
PROBLEM : Nie potrafimy uzyskać informacji zwrotnej o Wydarzeniach  
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META : Struktury komunikowania zostaną uwrażliwione na zbieranie 
świadectw ustnych o poprzednim Wydarzeniu podczas rozdawania 
następnego Listu i przekazanie ich podczas spotkania posłańców w ramach 
trzeciego roku Programu. 
 
INICJATYWY: 

1.  Podczas spotkania z posłańcami zbierane będą relacje z ich rozmów z 
parafianami o poprzednim Wydarzeniu.  

2.  Redagowanie świadectw do Listu „Bądźmy razem” 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
NOTATKI   WŁASNE:  


