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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+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.  
 

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.  
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Rok 2016/17 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: Idźcie i głoście. Tematyką 
będzie Świadectwo i misja, a symbolem – Olej, namaszczenie. Celem podstawowym 
programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających do podjęcia misji głoszenia 
Królestwa Bożego przez własne świadectwo wiary i inicjatywy ewangelizacyjne.   

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

Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać wartości budowania więzi 
sąsiedzkich. Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: Dobre sąsiedztwo 
buduje parafię. Właściwe relacje sąsiedzkie są podstawą braterskich relacji w każdej 
wspólnocie parafialnej. Chociaż nasza parafia liczy dziewięć tysięcy mieszkańców i w 
związku z tym nie znamy się wszyscy z imienia, to pragniemy odkrywać i doceniać na 
różny sposób więzi osobowe, które pozwolą nam myśleć o sobie nawzajem i mówić do 
siebie: Bracie/Siostro. Doświadczanie sąsiedzkiego braterstwa będzie budzić w nas 
radość i satysfakcję.  

Chcemy wyjść z naszych mieszkań, z naszego najbliższego grona, by naśladować 
Pana Jezusa w Jego zatroskaniu o każdego człowieka. Pragniemy dostrzec bliźniego w 
sąsiedzie i z nim tworzyć więzi braterstwa. Przypomina nam o tym Ojciec św. 
Franciszek, który podczas Światowych Dni Młodzieży wołał 30 lipca 2016r. w homilii 
podczas Mszy św. w Brzegach: „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego 
wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. 
Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę 
kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie 
śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe 
horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości 
Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę 
miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas 
spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle 
skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest 
samotny. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do 
niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla Niego i dla innych”. 

 
Zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia nastąpi 20 listopada 2016r. 

Rozumiemy, że to wydarzenie nie powinno zakończyć naszej drogi miłosierdzia, ale 
zachęcić nas do jej kontynuacji. Chcemy doświadczać owoców i radości z wzajemnie 
okazywanego sobie miłosierdzia w sąsiedztwie. Widzimy, jak bardzo ważne jest ono w 
sąsiedzkich relacjach. Podejmowane w nowym roku duszpasterskim Wydarzenia 
Programu Odnowy i Ewangelizacji mają na celu budowanie naszej wspólnoty 
parafialnej przez animowanie i rozwijanie więzi sąsiedzkich pozwalających wyjść z 
anonimowości.  
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Część druga: PROGRAMOWANIE 
Meta Roku duszpasterskiego 2016/2017 

Do końca czerwca 2017r. w ramach siódmego roku odnowy 
wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, 

wszyscy jej mieszkańcy zostali uwrażliwieni  
na wartość budowania więzi sąsiedzkich na drodze odnowy 

parafii przez wydarzenia ewangelizacyjne. 
 

WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY 
Do końca czerwca 2017  Do przyszłych wakacji;  
w ramach siódmego 
roku  odnowy 
wspólnoty parafialnej 
św. Urszuli L. 
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 odpowie-
dzialnością wszystkich, którzy otrzymali dar chrztu św.  

zostaną  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 budowania 
więzi sąsiedzkich na 
drodze odnowy parafii 

W kolejnym roku odnowy parafii zamierza się podkreślić, że 
proponowane inicjatywy będą starały się pomóc w 
doświadczaniu wartości jaką są więzi międzysąsiedzkie 

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.  
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UZASADNIENIE:  
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 
Dominuje w naszej społeczności anonimowość sąsiedzka, zwłaszcza w 

nowszej części naszego osiedla. Nie szukamy budowania relacji 
sąsiedzkich. Zamykamy się w gronie najbliższej rodziny tłumacząc się 
zabieganiem, zapracowaniem, pragnieniem odpoczynku, nieingerowaniem 
w sprawy innych ludzi. Współczesne media również sprzyjają ograniczaniu 
sąsiedzkich spotkań.    

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Wolą Bożą jest byśmy nie byli obojętni na siebie nawzajem. Św. Paweł 

w Liście do Galatów zachęca nas: „Jeden drugiego brzemiona noście i 
wypełniajcie prawo Chrystusowe”. (Ga 6,2). Nasi najbliżsi to rodzina i 
sąsiedzi. Wspólnota parafialna to rodziny i sąsiedzi.   
 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 
Należy pomóc ludziom w doświadczaniu wartości budowania więzi 

sąsiedzkich poprzez tworzenie okazji do odkrywania tego, co nas łączy 
poprzez fakt zamieszkiwania obok siebie. Powinno to służyć odkrywaniu 
prawdy, że dobre relacje sąsiedzkie leżą u podstaw budowania autentycznej 
wspólnoty parafialnej.  
 PROPONOWANE    INICJATYWY   „MIESIĘCZNE”    2016/17: 

Wartość Okoliczność Termin 
1. Odkrywanie wspólnych korzeni  Niedziela Małżeństw 25 września 2016 
2. Wspólne pokonywanie trudności  Rok Jubileuszowy  20 listopada 2016 
3.  Poczucie więzi  Rozpoczęcie roku 1 stycznia 2017 
4. Wspólny czas  Tłusty Czwartek  23 lutego 2017 
5. Modlitwa wzajemna  Droga Krzyżowa 7 kwietnia 2017 
6. Wspólny cel  Majowe w rejonie  28 maja 2017 
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I.  DUSZPASTERSTWO  CAŁOŚCI 
1. Niedziela Rodzin –  25 września 2016r. 

Temat:  Razem odkrywamy skąd nasz ród 
Wartość:  Odkrywanie wspólnych korzeni 
META:  
Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na odkrywanie wartości 
naszych wspólnych korzeni przy okazji Parafialnej Niedzieli Małżeństw. 
 

 

UZASADNIENIE:  
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

W rodzinach mało wiemy o naszych korzeniach. Zwykle nie rozmawia się na ten 
temat. Nie znamy dat naszego chrztu św.   

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):  
Pan Jezus ma swój rodowód podany w Ewangelii Mateusza. Biblia przez rodowody 
pokazuje wagę zakorzenienia rodziny w historii. Znajomość korzeni rodzinnych 
umacnia nasze więzi i wzajemne relacje. Daje nam to świadomość wspólnego 
początku i pochodzenia.  

 3. Przemiana (dlatego powinniśmy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 
Należy pomóc ludziom w odkrywaniu wartości zakorzenienia w rodzinie poprzez 
stworzenie okazji do wypełnienia rodzinnej ankiety, która pomoże stworzyć 
parafialną „mapę korzeni”.  

 

HASŁO:  SKĄD  NASZ  RÓD ?   
 

GEST   EWANGELIZACYJNY:  
Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do wypełnienia w rodzinach krótkiej 
ankiety nt. rodzinnych korzeni:  
- z jakich stron, z jakiej miejscowości pochodzi rodzina (rodzice, dziadkowie) 
- gdzie byli ochrzczeni członkowie rodziny 
- w jakich parafiach przyjmowali sakrament małżeństwa 
Okazją do wymiany tych informacji w rodzinie może być obiad w parafialną 
Niedzielę Małżeństw. Ankietę należy wypełnić przed następną niedzielą i 
przynieść do kościoła. Na jej podstawie powstanie „mapa korzeni” członków 
naszej wspólnoty parafialnej.  
 
GEST LITURGICZY:  
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Parafianie są zaproszeni, aby w niedzielę 2 października 2016r. przynieść 
wypełnioną rodzinnie ankietę. „Mapa korzeni” wykonana na podstawie 
ankiet zostanie pokazana w kościele w niedzielę 9 października 2016r. i 
będzie okazją, by pomodlić się w intencji parafii pochodzenia na 
nabożeństwie różańcowym.  ======================================== 

2.  Zakończenie Roku Jubileuszu Miłosierdzia  
–  20 listopada 2016r. 

Temat:  Miłosierdzie nas zbliża  
Wartość:  Wspólne pokonywanie trudności  
META: 
Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wspólnego 
pokonywania trudności przez doświadczenie Bożego Miłosierdzia z 
wdzięcznością i konkretne uczynki w geście rachunku sumienia na 
zakończenie Roku Jubileuszowego.  
UZASADNIENIE: 
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

Nie zastanawiamy się nad Bożym Miłosierdziem. Nie widzimy na co dzień łask, 
które otrzymujemy od Boga. Dlatego nie otwieramy się na to, aby być miłosiernymi 
wobec bliźnich i nie podejmujemy trudu wspólnego pokonywania trudności.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
„Bądźcie miłosierni, jak Ja jestem miłosierny” (…) Pan Bóg okazuje nam tak 
często swoje miłosierdzie i oczekuje, że my będziemy miłosierni. Uczynki 
miłosierdzia co do duszy i ciała są jednocześnie wskazaniem na drogi 
wspólnego pokonywania trudności.  
 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę): 
Na zakończenie Roku Jubileuszu Miłosierdzia należy ludziom dopomóc w 
docenieniu wspólnego pokonywania trudności  przez zaproszenie do rachunku 
sumienia z uczynków miłosierdzia.  

 

HASŁO: BĄDŹMY  MIŁOSIERNI    
 

GEST   EWANGELIZACYJNY:  
W liście zapraszającym na nabożeństwo Zakończenia Roku Jubileuszu Miłosierdzia 
wszyscy parafianie zostaną zaproszeni do zastanowienia się za jaką łaskę Jubileuszu są 
szczególnie wdzięczni. Uczynią to poprzez krótki rachunek sumienia z uczynków 
miłosierdzia co duszy i ciała opublikowanych w Liście z odpowiednim komentarzem.  
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GEST LITURGICZNY:  
Podczas adoracji w czasie niedzielnej Liturgii każdy w chwili ciszy podziękuje Panu 
Bogu za te łaski, które uświadomił sobie podczas podsumowania Roku Jubileuszu 
Miłosierdzia. Na zakończenie będzie odśpiewany wspólnie hymn dziękczynienia.  
======================================== 

3.  Nowy Rok  - 1 stycznia 2016r. 
Temat:  Razem w Nowy Rok  
Wartość: Poczucie więzi   
META: Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość poczucia 
więzi przez sformułowanie noworocznego postanowienia służącego dobru 
wspólnemu w sąsiedztwie i parafii przy okazji Nowego Roku 2017.  
 

UZASADNIENIE: 
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 

W życiu parafialnym jesteśmy zwykle obojętni i niezaangażowani. Nie czujemy 
więzi z parafianami, z sąsiadami. Nie otwieramy się na potrzeby sąsiadów i parafii, 
a nawet rodziny. Prowadzi to do dużej anonimowości. Stajemy się nieczuli na 
potrzeby wspólnoty.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Pan Jezus nieustannie mówi nam: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali” (J 15,12). Pan Jezus wzywa nas do budowania więzi w naszej 
wspólnocie rodzinnej, sąsiedzkiej, parafialnej. W tych wspólnotach szczególnie 
brzmią słowa Chrystusa: „Wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8b).  
 3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 
Należy ludziom pomóc w odkrywaniu wartości poczucia więzi przez 
sformułowanie i podjęcie noworocznego postanowienia służącego dobru 
wspólnemu w sąsiedztwie  i parafii przy okazji Nowego Roku 2017.     

HASŁO: POSTANOWIENIA  NOWOROCZNE  
 GEST   EWANGELIZACYJNY:  
W  liście parafianie zostaną zaproszeni do złożenia deklaracji w jaki sposób włączą się 
we wspólne inicjatywy budujące więzi w sąsiedztwie i w parafii. Pomocą w wyborze 
może być lista możliwych zaangażowań w ciągu nowego roku np.  

- podjęcie posługi Posłańca - pomoc w sprzątaniu kościoła 
- wstąpienie do jednej ze wspólnot parafialnych lub służby liturgicznej  
- zorganizowanie spotkania opłatkowego w sąsiedztwie  
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- udekorowanie bloku na święta i uroczystości w ciągu roku  
- obecność na różnych nabożeństwach 
- włączenie się w gesty proponowane w Liście „Bądźmy razem”.  
- Zaproszenie sąsiadów do wspólnego podjęcia powyższych inicjatyw  

 
GEST LITURGICZNY:  
Na zakończenie Mszy św. w Nowy Rok podczas adoracji parafianie zostaną zachęceni, 
by swoje postanowienie zamienić w modlitwę i wyrazić to zapaleniem lampioniku 
przed Najświętszym Sakramentem.  
======================================== 

4. Tłusty Czwartek – 23 lutego 2017r. 
Temat:  Spotkanie nas ubogaca  
Wartość:  Wspólny czas   
META:  
Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wspólnie 
spędzonego czasu przy okazji sąsiedzkiego spotkania w Tłusty Czwartek.  
 
UZASADNIENIE: 
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy): 
Nie mamy okazji do spotkań sąsiedzkich. Brakuje nam czasu na budowanie 
relacji sąsiedzkich. Żyjemy anonimowo obok siebie. Trudno nam podejmować 
inicjatywy wspólnego spędzania czasu. Nie znamy nawzajem swoich korzeni, 
pochodzenia.    

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
Pan Jezus obiecał: „Gdzie dwaj, albo trzej gromadzą się w Imię moje, tam jestem 
pośród nich” (Mt 18,20). Wolą Bożą jest, byśmy wspólnie spędzali czas i 
wzajemnie się poznawali a przez to zbliżali się do siebie we wspólnocie.  

 
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 
Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na wartość wspólnie przeżywanego 
czasu przez zaproszenie do zorganizowania sąsiedzkiego „spotkania przy 
pączku” z okazji Tłustego Czwartku.   
 

    HASŁO: PĄCZEK  W  KLATCE  
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GEST   EWANGELIZACYJNY:  
W Liście rodziny zostaną zachęcone do zorganizowania małych sąsiedzkich 
spotkań „przy pączku i herbacie”, żeby ze sobą porozmawiać np. na temat 
swoich korzeni rodzinnych, na które zwróciliśmy uwagę we wrześniu 
(Niedziela Małżeństw), albo o zwyczajach karnawałowych z naszych stron.  
 

GEST  LITURGICZY:  
W niedzielę 26 lutego 2017 (ostatnia niedziela karnawału) we 
wprowadzeniu do znaku pokoju zwrócimy uwagę, że spotykamy się na 
niedzielnej Eucharystii jako sąsiedzi, by spędzić ze sobą czas i obejmiemy 
naszą modlitwą nasze sąsiedzkie relacje, szczególnie te trudniejsze. 
Wyrazem naszej dobrej woli budowania braterskich relacji sąsiedzkich 
niech będzie przekazany znak pokoju ze słowami: Pokój z Tobą 
sąsiedzie/sąsiadko.     
======================================== 

5. Droga Krzyżowa  -  7 kwietnia 2017r. 
Temat:   Razem dźwigamy nasze krzyże  
Wartość:   Wzajemna modlitwa 
META: 

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość wzajemnej modlitwy 
za sąsiadów poprzez przygotowanie intencji na Rekolekcyjną Drogę 
Krzyżową.    
 

UZASADNIENIE: 
1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 

Zwykle modlimy się za swoich najbliższych z rodziny. Mało interesujemy się 
życiem naszych sąsiadów i znajomych, którzy potrzebują modlitwy.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
„Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2a). Pan Bóg pragnie, abyśmy 
wspierali się także przez modlitwę za siebie nawzajem.  

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę): 
Należy pomóc ludziom w docenieniu wartości i siły wzajemnej modlitwy 
przez zaproszenie do sformułowania intencji modlitw za sąsiadów na 
nabożeństwo rekolekcyjnej Drogi Krzyżowej.  
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HASŁO: POMÓŻMY NIEŚĆ KRZYŻ SĄSIEDZKI 
GEST   EWANGELIZACYJNY:  
W liście zapraszającym na rekolekcyjną Drogę Krzyżową wszystkie rodziny 
zostaną zaproszone do przygotowania intencji modlitewnych na Drogę Krzyżową 
przez dokończenie zdania na dołączonej do Listu kartce (w sześciu kolorach wg 
rejonów): Podczas Drogi Krzyżowej chcę pomodlić się za moich sąsiadów 
prosząc dla nich o ………………………………………………..  
Kartki należy przynieść do kościoła w czasie rekolekcji wielkopostnych.  

 
GEST   LITURGICZNY: Kartki będą rozdzielone na poszczególne stacje i każdy rejon będzie prowadzić 
rozważania i modlić się za swoich sąsiadów przy dwóch stacjach.  
 
======================================== 

6. MAJOWE  W  REJONIE  -  28 maja 2017r. 
Temat:   Razem możemy więcej pomóc  
Wartość:   Wspólny cel   
META: 

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość dążenia do wspólnego celu 
przez włączenie się przy okazji nabożeństw Majowych w Rejonach w pomoc 
potrzebującym organizowaną przez parafialną Caritas. 
 

UZASADNIENIE: 
1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 

Zwykle skupiamy się na naszych osobistych potrzebach i celach. Nie szukamy 
wspólnych celów na większą skalę. Nie tworzymy takich inicjatyw.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do): 
„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez 
uczynków” (Jk 2,26). Pan Bóg pragnie, abyśmy wspólnie zmierzali do 
dobrych celów. Wspólny cel jednoczy nas w budowaniu wspólnoty.  

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę): 
Należy pomóc ludziom w docenieniu wartości wspólnego celu poprzez 
stworzenie możliwości włączenia się w pomoc potrzebującym organizowaną 
przez parafialną Caritas przy okazji Majowego Nabożeństwa w rejonach. 
 

HASŁO: WSPÓLNY CEL BUDUJE DOBRO 
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GEST   EWANGELIZACYJNY:  
W liście zapraszającym na Majowe Nabożeństwo w rejonie parafianie zostaną 
uwrażliwieni na wartość dążenia do wspólnego celu przez włączenie się w pomoc 
potrzebującym organizowaną przez parafialną Caritas. W ostatnią niedzielę maja do 
kościoła na Mszę św. każdy może przynieść ofiarę lub produkt spożywczy 
(długoterminowy) i złożyć w przygotowanym miejscu. W ten sposób chcemy połączyć 
nasze możliwości, żeby razem działać dla wspólnego celu, jakim jest dzielenie się 
miłością z potrzebującymi.  

 
GEST   LITURGICZNY: Modlitwa podczas nabożeństwa majowego w rejonie w intencji ofiarodawców oraz 
osób obdarowanych i dziękczynna za wspólne dobro, którym się nawzajem obdarzamy.  
  ========================================================
===================================================== 
 

II. STRUKTURY 
1. Duszpasterstwo środowiskowe 

 PROBLEM: Nie współpracują ze sobą grupy i wspólnoty parafialne. 
 
META: Do czerwca 2017r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach 
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość doceniania 
braterstwa przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń 
ewangelizacyjnych w ramach siódmego roku procesu Odnowy.  

 
INICJATYWY: 1. Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2016r. 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 2017r.  
 

2. 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.    
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INICJATYWY: 

- Określić formalnie skład osobowy Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego 
- Dopilnować przeprowadzenia oceny Wydarzenia na spotkaniu PZK 

przygotowującym następne 
 

3. 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 2016r. 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 
2016r.   

****** 
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. Pozyskiwanie Posłańców w niedziele września – krótkie spotkania po 
Mszach św. z osobami z poszczególnych rejonów.  

3. Propagowanie prawdy, że im więcej nas będzie tym mniej będzie wymagało 
to zaangażowania jednostek m.in. w Biuletynie Parafialnym, plakatach. 
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****** 
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 „Kościół – świat” 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. 
 
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”.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 


