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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 zaangaŜowań 
duszpasterskich i licznych grup, są niepewni swojej przyszłości. Nie 
odnajdują podmiotowości, ani poczucia toŜsamości chrześcijańskiej. 
Dlatego nie są w stanie skutecznie budować wspólnoty parafialnej, 
gdzie kaŜdy odnajduje w róŜnorodności 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.  
 

Wśród mieszkańców parafii św. Urszuli w Malborku promowany jest model 
rodziny 2+1 (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. Wielu nie doświadcza Kościoła jako Mistycznego Ciała 
Chrystusa, do którego jesteśmy włączeni przez łaskę sakramentu chrztu św.  
 

W Polsce trwamy od roku 2013 w Programie Duszpasterskim 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 2015/16 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie. 

Tematyką – Chrzest jako nowe życie, a symbolem – woda i biała szata. Celem 
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podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających do 
ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i 
rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.   

Ojciec św. Franciszek ogłosił rok duszpasterski 2015/16 Nadzwyczajnym Rokiem 
Świętym dedykowanym Miłosierdziu. Wyjaśnił: „Często myślałem, jak Kościół może 
uczynić bardziej wyraźną swoją misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która 
rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego postanowiłem ogłosić 
Nadzwyczajny Jubileusz, który będzie miał w swym sercu Miłosierdzie Boże... To jest 
czas miłosierdzia. Ważne jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer 
społecznych. Naprzód!”.  

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia nastąpi 8 grudnia 2015r. w 50-tą rocznicę 
zakończenia Soboru Watykańskiego II. Natomiast w jego trakcie nastąpi ważne 
wydarzenie w życiu Kościoła Powszechnego i polskiego, wokół miejsca tak mocno 
związanego z głoszeniem Bożego Miłosierdzia – Łagiewnik k. Krakowa. W dniach 26-
31 lipca 2016r. przeżywać będziemy w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, na które 
przybędzie Ojciec św. Franciszek.  

Nasza diecezja elbląska również przyjmie młodych gości na swoim terenie i w 
swoich wspólnotach parafialnych, w dniach od 20 do 25 lipca 2016r.  Będzie to dla nas 
okazja do doświadczenia Kościoła Powszechnego i spotkania z młodymi ludźmi z 
różnych państw. Mamy nadzieję, że będziemy mieli swój skromny udział w tym dziele 
budowania mistycznego Ciała Chrystusa.  

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

Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać wartości odkrywania 
Kościoła jako Ciała Chrystusa. Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: 
Jesteśmy żywym Ciałem Chrystusa.  

 Po kilku latach budzenia w naszej wspólnocie parafialnej świadomości 
przynależności do niej, podejmujemy inicjatywy wydarzeń, które mają nam pomóc 
popatrzeć na naszą parafię jako na żywy organizm Kościoła. Ten organizm ma swoją 
kondycję, sprawność, organy i elementy, choroby i ułomności, funkcje i zadania. Jest 
uświęcony obecnością Ducha Świętego, a jednocześnie jest słaby naszymi słabościami 
i niedoskonałościami. Zaplanowane wydarzenia w ciągu roku duszpasterskiego mają 
nam pomóc doświadczyć jako wspólnota, że prawdziwie jesteśmy Ciałem Chrystusa. 
Razem, każdy według swego powołania, budujemy Kościół, w którym każdy ma swoje 
miejsce i swoją rolę do spełnienia dla swojego dobra i dobra wspólnoty (parafialnej, 
całego Kościoła i świata).   
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Część druga: PROGRAMOWANIE  

Meta Roku duszpasterskiego 2015/2016 

 

Do końca czerwca 2016r. w ramach szóstego roku odnowy 
wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, 

wszyscy jej mieszka ńcy zostali uwra żliwieni  
na warto ść odkrywania Ko ścioła jako Ciała Chrystusa   

na drodze odnowy parafii przez wydarzenia ewangeliz acyjne.  
 

WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY  

Do końca czerwca 
2016 r. 

Do przyszłych wakacji;  

w ramach szóstego 
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;  

zostali  uwrażliwieni Nie chodzi tu o stawianie od razu wysokich wymagań 
wszystkim 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 realizowania wspólnej drogi (przez 
obecność, wykonanie wspólnego gestu, itp.) przy okazji 
kolejnych inicjatyw;  

na wartość odkrywania 
Kościoła jako Ciała 

W szóstym roku odnowy proponowane inicjatywy będą 
starały się dać takie same możliwości odkrywania 
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Chrystusa  Kościoła jako Ciała Chrystusa, na drodze odnowy, 
wszystkim ochrzczonym, aby każdy mógł doświadczyć 
żywego Kościoła w wymiarze parafialnym  

poprzez wydarzenia 
ewangelizacyjne 

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

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Dominuje w naszej społeczności patrzenie na Kościół jako instytucję, organizację, 
strukturę. Istnieje wśród wielu mieszkańców naszej parafii poczucie rozdziału na „my 
– wy” w myśleniu o Kościele. Traktowany jest on jako instytucja usługowa w branży 
religijnej. Nie ma powszechnego poczucia przynależności do Kościoła jako Ciała 
Chrystusa. Nawet uczestnicy liturgii przeżywają ją jako rutynowe rytuały.  
  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Wolą Bożą jest byśmy uczestniczyli w życiu Kościoła jako jego żywe członki 
budujące mistyczne Ciało Chrystusa. Pan Bóg pragnie, abyśmy odkrywali nasze 
miejsce i powołanie w Kościele i je wypełniali dla dobra całej wspólnoty.  
 

3. Przemiana (dlatego powinniśmy  przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom w doświadczaniu Kościoła jako Ciała Chrystusa poprzez 
tworzenie okazji do odkrywania obecności Chrystusa w różnorodności naszych 
powołań i funkcji we wspólnocie wierzących.  

 

PROPONOWANE    INICJATYWY   „ MIESI ĘCZNE”    2015/16: 

W artW artW artW artoooośćśćśćść    O kolicznoO kolicznoO kolicznoO kolicznośćśćśćść    T erm inT erm inT erm inT erm in     

1. Różnorodność Różaniec  4 października 2015r.  

2. Wzajemna odpowiedzialność Wypominki  Listopad 2015r.  

3. Uzupełnianie się  Roraty  Grudzień 2015r.  

4. Współcierpienie  Droga Krzyżowa  18 marca 2016r.  

5. Współdziałanie Boże Ciało  26 maja 2016r. 
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I.  DUSZPASTERSTWO  CAŁOŚCI  

1. RóŜaniec1. RóŜaniec1. RóŜaniec1. RóŜaniec        ––––     4 października 2015r.    

Temat: Różaniec na różny sposób nas łączy    

Wartość: Różnorodność   

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na odkrywanie wartości 
różnorodności w Kościele jako Ciele Chrystusa poprzez gest „Różaniec w 
moim domu” przy okazji  modlitwy ró żańcowej w październiku.  
 

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Modlitwa różańcowa jest mało praktykowana i dotyczy zwykle ludzi starszych a nie 
różnorodnych grup wiekowych, które tworzą Kościół.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):  

Kościół zachęca nas do różnych form modlitwy różańcowej odpowiadających 
wrażliwości różnych ludzi. Wielu świętych w różnym wieku i w różnych czasach 
budowało swoją duchowość przez modlitwę różańcową.  

 

3. Przemiana (dlatego powinniśmy  przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom w odkrywaniu Kościoła jako Ciała Chrystusa poprzez 
stworzenie okazji do różnorodnych sposobów włączania się w modlitwę różańcową.  

 

HASŁO: MODLITWA  Ł ĄCZY  NA  RÓŻNE  SPOSOBY 
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do umieszczenia różańca na 
widocznym i dostępnym dla wszystkich miejscu w swoim mieszkaniu oraz 
zostaną zaproszeni, żeby zadeklarowali jaką formę modlitwy różańcowej za 
pozostałych członków rodziny spróbują praktykować w październiku (przez 
zrobienie długopisem znaku krzyża przy jednej z propozycji): 

- odmówienie prywatne dziesiątka różańca  
- udział w nabożeństwie różańcowym  
- różaniec animowany przez grupę modlitewną  
- nabożeństwo fatimskie 13 października po wieczornej Mszy św.  
- wspólny różaniec w rodzinie  
- różaniec przy kaplicy/w plenerze  
- różaniec sąsiedzki  
- inne  
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GEST LITURGICZY :  

Parafianie są zaproszeni, aby w niedzielę 4 października 2015r. przynieść 
swój różaniec. Podczas adoracji na koniec Mszy św. celebrans poprosi o 
wyciągnięcie różańca i pokazanie jak różnorodne są nasze różańce a jak 
łączy nas modlitwa, którą razem odmówimy.  

 

2. Sąsiedzkie WypominkiSąsiedzkie WypominkiSąsiedzkie WypominkiSąsiedzkie Wypominki –  listopad 2015r. 

Temat: Sąsiedzka modlitwa za zmarłych    

Wartość:  Wzajemna odpowiedzialność   

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wzajemnej 
odpowiedzialności poprzez stworzenie okazji do sąsiedzkiej modlitwy za 
zmarłych przy okazji Dnia Zadusznego.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Doświadczamy anonimowości w sąsiedztwie. Nie czujemy odpowiedzialności za 
siebie nawzajem szczególnie w sferze duchowej. Nie modlimy się za siebie 
nawzajem w szerszym wymiarze (sąsiedztwo, parafia, miasto, Ojczyzna).  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Apostoł Paweł zachęca nas: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie 
prawo Chrystusowe (Ga 6,2), bo jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.  
 

3. Przemiana (dlatego powinniśmy przyjąć następującą postawę): 

Należy ludziom dopomóc w docenieniu wzajemnej odpowiedzialności przez 
zaproszenie do przezwyciężenia anonimowości przy okazji tworzenia Sąsiedzkich 
Wypominek.  

 

HASŁO: SĄSIEDZKA MODLITWA ZA ZMARŁYCH  
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Przy okazji Dnia Zadusznego wszyscy mieszkańcy parafii zostaną zaproszeni do 
„Sąsiedzkich Wypominek” poprzez zrobienie wspólnej listy zmarłych z rodzin 
z sąsiedztwa. W kolejne dni (do 14 listopada) lista będzie przekazywana do 
sąsiadów z prośbą o modlitwę w intencji zmarłych z tej listy. Istnieje możliwość 
zorganizowania sąsiedzkiego spotkania i wspólnej modlitwy za zmarłych.  
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GEST LITURGICZNY :  

 W niedzielę 15 listopada kartki z wypominkami sąsiedzkimi zostaną 
przyniesione do kościoła i złożone w koszyku przy wejściu. Na każdej Mszy św. 
w procesji z darami zostaną wniesione i umieszczone przy dekoracji. Obok 
zostanie zapalony znicz. 
 

3.  RoratyRoratyRoratyRoraty  - grudzień 2015r. 

Temat: Razem czuwamy  

Wartość: Uzupełnianie się   

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość uzupełniania się 
przez zaproszenie do włączenia się w „Adwentową Modlitwę Razem” dla  
odkrycia piękna wzajemnego dopełniania się.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Widoczny jest indywidualizm w przygotowaniu do Świąt. Skupiamy się na 
najbliższych osobach. Jednocześnie komercyjny wymiar masowy nie sprzyja 
przeżywaniu wspólnotowego charakteru wzajemnego wspierania się i dopełniania w 
szerokiej Rodzinie Bożej oczekującej na Boże Narodzenie.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

W planie Bożym uzupełniamy się, jak poszczególne elementy ciała człowieka. 
Wskazuje na to Apostoł: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 
jest i z Chrystusem...Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne 
członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 
współweselą się wszystkie członki”  (1 Kor 12,12.26) 
 

3. Przemiana (dlatego powinniśmy przyjąć następującą postawę:) 

Należy ludziom pomóc w odkrywaniu piękna wzajemnego dopełniania się w 
różnorodnej wspólnocie wiary przez stworzenie okazji do „Adwentowej Modlitwy 
Razem”.    

 

HASŁO: „ADWENTOWA  MODLITWA  RAZEM”  
 

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

W Adwencie wszyscy zostaną zaproszeni do przygotowania sobie „Świecy 
Adwentowej” i zapalania jej w oknie każdego dnia po przebudzeniu z myślą o czasie 
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adwentowego oczekiwania na Boże Narodzenie. Świecę gasimy po godzinie (lub 
według uznania i możliwości). Zapalone w oknach świece będą wyrazem naszego 
wspólnego czuwania. Dodatkiem do Listu będzie kokardka z napisem: Adwent 2015 - 
razem czuwajmy.  

  
GEST LITURGICZY :  

Zaprosić wszystkich na Pasterkę, by przyszli ze swoimi świecami adwentowymi. 
Podczas procesji wejścia (gdy jest wygaszone światło w kościele) wierni zapalą swoje 
świece na znak spełnienia adwentowego oczekiwania. Zgaszą je, gdy kapłan umieści 
figurę Dzieciątka w Szopce.  

    

4. 4. 4. 4. Droga KrzyŜowaDroga KrzyŜowaDroga KrzyŜowaDroga KrzyŜowa – 18 marca 2016r.    

Temat: Wszyscy dźwigamy krzyże  

Wartość:  Współcierpienie  

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość współcierpienia 
przez zaproszenie do udziału w Parafialnej Drodze Krzyżowej i refleksji nad 
tajemnicą współcierpienia z ukrzyżowanym Chrystusem.    
 
UZASADNIENIE : 
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Doświadczamy samotności w cierpieniu. Obojętność, duma, niezdolność do 
tworzenia szczerych relacji nie ułatwia przeżywania naszych krzyży w 
łączności z krzyżem Chrystusowym.    

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 

Wolą Bożą jest, byśmy w każdej sytuacji naszego życia byli razem. Jezus 
pokazał nam jak istotne jest dźwiganie krzyża razem. Już prorok Izajasz to 
zapowiedział: „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 
boleści” (Iz 53,4) 
 

3. Przemiana (dlatego powinniśmy  przyjąć następującą postawę:) 
Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na wartość współcierpienia przez 
zaproszenie do udziału we wspólnotowej Drogi Krzyżowej, w którą włączone 
zostaną nasze osobiste krzyże.   

 

HASŁO: NASZE KRZYŻE NIESIEMY Z CHRYSTUSEM   

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Zaproszenie na Drogę Krzyżową, do której każda rodzina może 
przygotować się przez zastanowienie się jakie doświadczenia krzyża i 
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cierpienia dotykają w tym czasie nas samych, naszych bliskich i sąsiadów. 
To okazja do przeżycia tajemnicy współcierpienia z ukrzyżowanym 
Chrystusem, która będzie celebrowana szczególnie podczas Parafialnej 
Drogi Krzyżowej. Na dołączonych kartkach z symbolem krzyża należy 
wypisać zauważone cierpienia i troski i przekazać tę listę do parafii na 
rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Kartki te będą dopięte do dużego 
krzyża Drogi Krzyżowej.  

 

GEST LITURGICZY :  

Nabożeństwo Parafialnej Drogi Krzyżowej ulicami parafii w piątek przed 
Niedzielą Palmową. Przynosimy ze sobą swój krzyż. W rozważaniach będą 
uwzględnione nasze krzyże (z kartek przyniesionych na rekolekcje).  

 

5. BoŜe Ciało5. BoŜe Ciało5. BoŜe Ciało5. BoŜe Ciało        ----        26 maja 2016r.    

Temat:  Wspólnie działanie niesie radość 

Wartość:   Współdziałanie 

M ETA : 

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość współdziałania poprzez 
zaproszenie do poznania owoców współpracy w przygotowaniu dekoracji 
pomagającej w przeżyciu procesji Bożego Ciała.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 
W procesję Bożego Ciała angażują się stale te same nieliczne osoby. 
Powszechny jest bierny udział. Brakuje zewnętrznych oznak czci dla 
Najświętszego Sakramentu. Procesja traktowana jest przez wielu jako 
sympatyczny spacer podczas ładnej pogody. Jedynie sporadycznie są 
udekorowane okna.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Pan Bóg pragnie, abyśmy podejmowali wspólne działania, które czynią świat 
lepszym. Wskazuje na radość, jaka wypływa z oglądania owoców wspólnej 
pracy.  

3. Przemiana (dlatego powinniśmy przyjąć następującą postawę): 

Należy pomóc ludziom w docenieniu wartości współdziałania poprzez 
stworzenie okazji do osobistego włączenia się w przygotowanie dekoracji na 
Boże Ciało.  
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HASŁO:  JEZUS ŁĄCZY NAS W DZIAŁANIU   

GEST   EWANGELIZACYJNY :  

Zaproszenie do współdziałania w przygotowaniu i przeżyciu procesji Bożego Ciała 
poprzez: 

- Sąsiedzkie strojenie domu/bloku na trasie (np. kolory w klatkach; krzyż; ryba) 
- Inny pomysł dla bloków poza trasą (dekorowanie tradycyjne) 

aby doświadczyć, że Jezus potrafi zmotywować nas do współdziałania na rzecz całej 
wspólnoty.  
Motywacja w Liście – zachęta do poznania owoców wspólnego działania:  

- Podjęcie różnych funkcji podczas procesji (chorągwie, poduszki, baldachim, 
sypanie kwiatków, nagłośnienie i inne) 

- Konkurs na najpiękniej udekorowane okno/balkon  
- Udział w przygotowaniu ołtarza: 

� dekorowanie  
� kwiaty 
� czuwanie przy ołtarzu 

GEST   LITURGICZNY:  
Przy ołtarzach nawiązanie do symboliki dekoracji, które są w okolicy. Przy 
ostatnim wskazanie na dekoracje poza trasą procesji. Ewentualne rozwiązanie 
konkursu na najpiękniejszą dekorację (po procesji).  
Na zakończenie procesji Bożego Ciała uczestnicy liturgii połamią się chlebem 
jako wyraz współdziałania w przeżywaniu Uroczystości. 
 

================================================ 

II. STRUKTURY 

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

 
META : Do czerwca 2016r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach 
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość doceniania 
braterstwa przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń 
ewangelizacyjnych w ramach piątego roku procesu Odnowy.  

 
INICJATYWY : 

1. Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2015r. ukazujące grupom możliwość 
praktycznego włączenia się w przygotowanie Wydarzeń w ciągu najbliższego 
roku duszpasterskiego.  

2. Dzień Wspólnoty dla wszystkich grup i wspólnot w parafii dwukrotnie w 
ciągu roku.  

3. Spotkanie opłatkowe wspólnot.  
4. Spotkanie wspólnot podsumowujące i oceniające ich zaangażowanie w roku 

duszpasterskim – czerwiec 2016r.  
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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 : 

1. Na każdym spotkaniu przygotowującym Wydarzenie odbędzie się ocena 
poprzedniego. 

2. Określić formalnie skład osobowy Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.   

 
4. Struktury komunikacji  
 

PROBLEM : Nie istnieje formalny skład Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego. 
Opieramy się na spontanicznej współpracy, co przyczynia się do dużej rotacji 
składu osobowego.   

 
META : Ustalony formalnie skład Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego 
przyczyni się do lepszej współpracy zespołu przy przygotowaniu i realizacji 
inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach piątego roku realizacji Programu 
Odnowy parafii .  

 

INICJATYWY : 

1. Indywidualne rozmowy w wakacje 2015r. z osobami zaangażowanymi w posługę 
Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego i zachęcenie ich do zdeklarowania chęci 
formalnego udziału w zespole.  

2. Oficjalne powołanie składu Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego przez pismo 
proboszcza imiennie powołujące wybranych na początku września 2015r.   
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******  
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 piątego roku realizacji 
Programu Odnowy parafii .  

 

INICJATYWY : 

1. Zachęta wszystkich do udziału w październikowej sesji dla posłańców (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. Spotkanie integracyjne we wrześniu – Dzień Posłańca  

2. Sesja październikowa dla posłańców   

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  

 
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. 
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INICJATYWY : 

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

2. Zachęcić posłańców do pisania osobistych świadectw oraz zbierania świadectw 
od osób, którym roznoszą List. 

3. Podczas oceny Wydarzenia poprosić osoby chętne do spisania świadectwa.  
4. Redagowanie świadectw do Listu „Bądźmy razem”.  

 


