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5 Rok Wydarzenia Synodalnego

Wstęp
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, doświadczamy, że w 

wielu dziedzinach życia nie mamy znaczącego wpływu na bieg 
wydarzeń. Podawane są nam gotowe rozwiązania, a decyzje za-
padają często bez naszego udziału. Żyjemy w świecie, który od 
człowieka oczekuje, aby był dobrym konsumentem i odbiorcą 
proponowanych mu dóbr. Ta sytuacja prowadzi do rozwoju in-
dywidualizmu, wygodnictwa i rezygnacji z odpowiedzialności za 
powierzony nam świat i Kościół. Ma to także swoje odbicie w 
mentalności osób wierzących, w ich postawie wobec społeczeństwa i wspólnoty para-
fialnej, która nie jest zgodna z duchem Ewangelii i nauczaniem Kościoła.

Cały Kościół jest misyjny, a dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem ludu 
Bożego, święty Sobór wzywa wszystkich do głębokiej odnowy wewnętrznej. Zachęca, 
aby wierni, mając żywą świadomość własnej odpowiedzialności za szerzenie Ewange-
lii, podjęli swoją cząstkę w dziele misyjnym wśród narodów (por. DM 35).

Miniony rok, przeżywany jako Rok Wydarzenia Synodalnego, ukazał nam, że tak-
że w dzisiejszych czasach możliwe jest realizowanie Bożego wezwania. Zostaliśmy 
zaproszeni do określenia swojej wiary i podzielenia się przemyśleniami dotyczącymi 
istotnych spraw naszego życia. Doświadczyliśmy, że możemy kształtować rzeczywi-
stość naszej wspólnoty parafialnej i mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas.

Owocem tego czasu jest niniejsza publikacja, która trafia do każdej rodziny  
w parafii. Przedstawiamy w niej przebieg Roku Wydarzenia Synodalnego, jak również 
Dokumenty Synodalne – efekt naszych refleksji i przemyśleń. Refleksje wspólnotowe 
stanowią bezcenny skarb naszej parafii i stają się trwałym elementem jej budowy jako 
wspólnoty ludu Bożego, dążącego do życia w komunii z Bogiem i ze sobą. Ukazu-
ją naszą wrażliwość na Boże wezwanie skierowane do nas oraz odsłaniają ogromny 
potencjał dobra, jaki w nas tkwi. Podczas spotkań Grup Wydarzenia Synodalnego 
nie zatrzymywaliśmy się wyłącznie na ocenie rzeczywistości, ale odkrywaliśmy,  
co możemy uczynić, aby przemieniać ją zgodnie z wolą Bożą. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta publikacja, będąca 
świadectwem wiary naszej parafii, mogła powstać. Dziękuję rodzinom za dzielenie 
się wiarą w Chrystusa – dzięki waszej otwartości powstało Wspólnotowe Wyznanie 
Wiary. Dziękuję uczestnikom Grup Wydarzenia Synodalnego, Rejonowym, Podre-
jonowym, Posłańcom, Radzie Duszpasterskiej, członkom Komisji Wydarzenia Sy-
nodalnego, grupom i wspólnotom formacyjnym, redakcji Emaus, wszystkim wspie-
rającym nasze duszpasterstwo modlitwą. Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym, 
wszystkim zatroskanym o wspólne dobro, jakim jest nasza wspólnota parafialna.

ks. Proboszcz Andrzej Lupa
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Wprowadzenie
Jezus zabrał uczniów na górę wysoką 

(por. Łk 9,27-36) 
Bierzemy do ręki nie tylko kronikę niezwykłego roku w 

historii tutejszej Parafii – Roku Wydarzenia Synodalnego. 
Mamy tu do czynienia także z syntezą nadziei osób, które 
uwierzyły, że z Bożą pomocą mogą stworzyć parafię na mia-
rę wyzwań, jakie dla misji zbawienia stawia dzisiejszy świat.

Opracowanie to jest owocem roku pogłębionej refleksji nad realiami życia 
parafialnego, możliwej tylko dzięki interesującemu doświadczeniu, które ofiaro-
wało perspektywę na miarę przeżyć z Góry Przemienienia. Mam wrażenie, że 
ewangeliczny Tabor jest odpowiednim doświadczeniem do mierzenia przeżyć du-
chowych, jakie wspólnota parafialna św. Barbary w Łęcznej zorganizowała sobie 
w Roku Synodalnym. Wiem, co piszę, gdyż obdarzony zaufaniem mogłem jako 
osoba zaproszona towarzyszyć temu wydarzeniu. Czułem się wybrany spośród 
wielu, jak tych trzech (Piotr, Jakub i Jan), których Pan Jezus wybrał, by towa-
rzyszyli Mu w spotkaniu na Górze. Ja także mogłem na własne oczy widzieć 
szczególne piękno przemienionego Oblicza Chrystusa, które jaśniało wcielone we 
wspólnotę parafialną św. Barbary. Piękno to objawiało się w różnych sytuacjach: 
już od czasu programowania, które Ksiądz Proboszcz, swoim zwyczajem, komen-
tował prowokującym refrenem: – To się nie uda!, można było odczytać wspólną 
nadzieję na zbliżanie się czegoś niezwykłego. W swoich regularnych relacjach 
do Rzymu nawet nie skrywał zachwytu, że napotykane przeszkody zaskakująco 
i w niespodziewany sposób udaje się pokonać. Gdy zaczęły się spotkania w gru-
pach konsultujących tematy synodalne i powstawały pierwsze teksty synodalne, 
stało się jasne, że mamy do czynienia z niezwykłym doświadczeniem duchowej 
przemiany. Wiedzieliśmy, że będzie to pracowity rok, bardziej niż inne. Nie ocze-
kiwaliśmy jednak, że w zamian znajdziemy się w centrum doświadczenia, jakie 
niegdyś Apostołowie przeżyli na górze Tabor. Towarzyszył nam podniosły duch 
celebrowania renowacji Misji, które zostały połączone z Wydarzeniem Misyj-
nym, a szczególnie uroczystość przyjęcia Dokumentów Synodalnych oraz tekstu 
Wspólnotowego Wyznania Wiary w Jezusa Chrystusa podczas majowego Zgro-
madzenia Parafialnego w obecności Księdza Biskupa. 

Dokumenty są owocem dialogu osób, które poddały się przemieniającej łasce 
Wydarzenia Synodalnego. Udział w boskiej rozmowie mocą Chrystusowego Ducha 
zaowocował przemianą tego świata, wprowadzając nową jakość życia wspólnoty 
parafialnej. 

Tworzenie nowej rzeczywistości potrzebuje czasu, przeżycia na nowo ośmiu 
dni stworzenia. Nieprzypadkowo ewangelista zanotował, że na Górę Przemienia 



7 Rok Wydarzenia Synodalnego
Jezus zaprosił osiem dni po… W naszych ludzkich realiach te osiem dni trwa nieco 
dłużej – ale najważniejsze, żeby nie działać w pośpiechu, by pozwolić na dojrze-
wanie decyzji o pozostawieniu nizin (które są symbolem codzienności, powsze-
dniości, płaskiej rutyny, trudu znoszenia wzajemnych relacji i zarządzania kolej-
nymi konfliktami), by podjąć wysiłek wytrwałego wchodzenia na górę (symbol 
okresu świętowania, światła, słońca, zachwycającego piękna i odkrywania Bożej 
rzeczywistości).

Milczący zachwyt towarzyszenia Przemienieniu został przerwany słowami 
Piotra oraz Ojca Niebieskiego. Przejście od porządku nizin do porządku Góry to 
tworzenie wydarzeń, które rodzą spontaniczne słowa, których nie da się powstrzy-
mać. Całe Wydarzenie Synodalne było tworzeniem warunków do rodzenia ta-
kich słów. Dzięki temu słyszeliśmy słowa spontanicznego zachwytu, zdziwienia,  
a czasem nawet krytyki, czy niezgody; nie szkodzi, bo to duchowo zdrowsze od 
powszechnej niemoty i obojętności, które wiele wspólnot chrześcijańskich zamy-
ka w zaułkach rutyny i antyewangelizacji. Trzeba pamiętać, że dla nas takie gesty 
i słowa nie są ostateczne, są tylko zaczynem, początkiem – domagają się dalszego 
przepracowania, jak mąka i jajka oraz cukier i drożdże. Nie wystarczy wyciągnąć 
je ze spiżarki i mechanicznie zmieszać, by powstało sensowne ciasto wydarzenia 
duszpasterskiego. Potrzebne jest dodanie praktycznego doświadczenia, wytrwa-
łej dyscypliny i wyrozumiałej cierpliwości… ze szczyptą talentu i kreatywności. 
Jestem przekonany, że właśnie takiego ewangelizującego na nowo duszpaster-
stwa domagał się Jan Paweł II pisząc, że ma być nowe w sposobie wyrazu, nowe 
w metodach i nowe w apostolskim zapale.

Dlatego teksty podsumowujące Wydarzenie 
Synodalne nie są spisaną dla potomnych kroni-
ką wydarzeń niezwykłego roku dialogowania 
w Parafii św. Barbary w Łęcznej. To wspólne 
projektowanie przyszłości i dalszego rozwoju 
tej wspólnoty parafialnej – uskrzydlone naszy-
mi ideałami budowania komunii, a jednocześnie 
zakorzenione w realiach Łęcznej. 

Życzę, by doświadczenie synodalne znalazło 
kontynuację w dalszych propozycjach duszpa-
sterskich, by Kościół miał tu szansę ogarniać 
coraz szersze kręgi ludzi przemieniającym do-
świadczeniem Góry. 

ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej Grupy Promotorów 
Ruchu dla Lepszego Świata w Rzymie – 6 sierpnia 2011r. 

Ks. Mirosław w parafii św. Barbary 
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Ruch dla Lepszego Świata
Movimento per un Mondo Migliore powstał z ini-

cjatywy o. Riccardo Lombardiego SJ (1908-1979), 
włoskiego jezuity, który po II wojnie światowej głosił 
potrzebę głębokiej odnowy świata. O. R. Lombardi 
był bliskim współpracownikiem papieża Piusa XII, 
który 10 lutego 1952 r. w specjalnym przesłaniu we-
zwał do wysiłku budowania Lepszego Świata, według 
serca Bożego. Grupa Promotorów Ruchu, zachęcona przez 
Piusa XII i jego następców, przeżywała okres szybkiego rozwoju 
w latach przygotowania Soboru, wzmacniając tzw. nurt promocji laikatu. W trakcie 
trwania soborowych sesji o. Lombardi spotkał się w Rzymie oraz w Centrum „Mondo 
Migliore” w Rocca di Papa z ok. 1200 biskupami z całego świata, proponując tworze-
nie lokalnych grup zaangażowanych w promowanie soborowej odnowy i nawrócenia 
w życiu Kościoła. Dla współpracowników o. Lombardiego ważnym momentem było 
rozpoczęcie w 1971 r. projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii (obecnie nosi on 
nazwę Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji), jako konkretnego instrumentu 
wprowadzania soborowych przemian w realiach wspólnoty parafialnej.

Służba Animacji Wspólnotowej – www.4bw.org

Ruch dla Lepszego Świata jest animowany przez Dyrekcję Generalną, która ma 
swoją siedzibę w Rzymie. W 1991 r. Stolica Apostolska oficjalnie zatwierdziła Grupę 
Promotorów tego Ruchu jako „prywatne stowarzyszenie wiernych”. Grupa ma cha-
rakter międzynarodowy, gdyż składa się na nią kilkadziesiąt grup lokalnych z prawie 
trzydziestu krajów na pięciu kontynentach. Jej duchowość i misja są skoncentrowane 
na ideale wspólnotowej świętości Kościoła. W 1995 r. Grupa przyjęła nazwę: Służ-
ba Animacji Wspólnotowej Ruchu dla Lepszego Świata, podkreślając swój służebny 
charakter wobec wspólnoty Kościoła na rzecz wprowadzania w życie postanowień 
Soboru Watykańskiego II.

Dyrekcja Generalna (w latach 2007-2011)

• Dyrektor generalny  – ks. Luis Fidel Suarez Puerto, Kolumbia
• Wicedyrektor – ks. Ignacio Llopis Gonzales, Hiszpania
• Sekretarz – ks. Mirosław Grendus, Polska
• Członek – ks. Beya Nkunza Shabangi, R.D. Kongo
• Członek – ks. Feliciano Rodriguez Dominguez, Portoryko

Cel i metody pracy

Grupa stosuje wspólnotowe rozeznanie konkretnych sposobów wypełniania tu 
i teraz swojej misji przez nieustanne czytanie znaków czasu, aby na tej podstawie 
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przygotować odpowiednie instrumenty, plany, projekty i metody, służące odnowie. 
Głównym kierunkiem działalności apostolskiej Grupy jest odnowa różnorodnych 
wspólnot kościelnych (od parafii przez diecezje i zakony), by stawały się czynnikiem 
przemiany całego społeczeństwa. Za animację inicjatyw Ruchu w poszczególnych 
krajach odpowiadają grupy lokalne, obecnie działające w 32 krajach świata.  Do naj-
bardziej znaczących propozycji odnowy Ruchu należą Ćwiczenia wspólnotowe dla 
lepszego świata oraz cykl sesji duchowości komunii, towarzyszący realizacji duszpa-
sterskich procesów odnowy wspólnotowej. Obecnie Ruch w świecie tworzą procesy 
odnowy realizowane w ok. 1000 parafiach, a także całościowe procesy obejmujące 
ok. 100 diecezji i ok. 20 zgromadzeń zakonnych. 

Polska Grupa Promotorów – www.mmm.org.pl

Początki PGP sięgają roku 1971, kiedy to s. Maria Stecka RSCJ oraz kilku ka-
płanów wzięło udział w rekolekcjach zorganizowanych w Centrum Ruchu w Roc-
ca di Papa. W 1978 r. w Krakowie ks. Fidel Villaverde, bliski współpracownik  
o. Lombardiego oraz kilku polskich księży spotkało się z kardynałem Karolem Wojtyłą.  
W tym samym roku ks. Mieczysław Nowak został wybrany dyrektorem Polskiej Gru-
py Promotorów i kierował nią przez 23 lata. W 1979 r. reprezentował PGP na Wieczer-
niku (zgromadzenie generalne Ruchu zwoływane co 4 lata). Był to ostatni Wieczernik  
z o. Lombardim, który zmarł kilka miesięcy później (14 grudnia 1979 r.).

W 1983 r. w parafii Trzebinia przeprowadzona została analiza i diagnoza parafii, 
rozpoczynająca realizację projektu NOP w Polsce. W 1988 r. projekt został podjęty 
przez kolejne parafie. Obecnie jest realizowany w: Brzozowie, Chrzanowie, Darło-
wie, Krośnie, Lublinie, Łęcznej (od 16 lat), Malborku, Morawicy, Przemyślu, Roz-
łazinie, Szewnej, Szówsku, Tarnobrzegu, Toruniu, Trzebini. Szczególnym znakiem 
komunii wspólnot parafialnych realizujących program odnowy są coroczne Ogólno-
polskie Pielgrzymki Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata.

Dyrekcja PGP (w latach 2010-2014)

Dyrektor – ks. Stanisław Zając, Łęczna
Wicedyrektor – ks. Adam Lewandowski, Lublin 
Wicedyrektor – ks. Andrzej Lupa, Łęczna

Polska Grupa Promotorów jest grupą międzypowołaniową: tworzą ją kapłani, 
osoby zakonne i świeccy, obecnie 34 osoby. PGP co roku organizuje konwiwencje 
dla członków i kandydatów oraz otwarte sesje rekolekcyjne. W roku 2011 zaplano-
wane zostały sesje na następujące tematy: Czytanie znaków czasu; Duchowość na-
szych czasów; Duchowości komunii jako powołanie i jako misja; Parafialny projekt 
odnowy i ewangelizacji; Analiza i diagnoza duszpasterska oraz Ocena i programo-
wanie duszpasterskie. Marek Sochan
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Dzieje parafii św. Barbary
Historia powstania parafii pw. św. Barbary związana jest z dynamiczną rozbu-
dową Łęcznej w latach siedemdziesiątych XX w. Rozwijające się w pobliskiej 
Bogdance Lubelskie Zagłębie Węglowe przyczyniło się do szybkiego rozwoju 
miasta, co z kolei wpłynęło na decyzję władz kościelnych o podjęciu działań zwią-
zanych z organizacją nowej parafii. 

Jesienią 1982 r. ks. Bp Bolesław Pylak podjął starania o utworzenie wspólnoty 
parafialnej na nowo powstającym Osiedlu XL-lecia PRL. 21 listopada 1984 r. ks. Piotr 
Kurowski otrzymał dekret nominacyjny Pasterza Lubelskiego na rektora kościoła  
i budowniczego obiektu sakralnego. W 1985 r. postawiono drewnianą kaplicę, zwaną 
przez wiernych Betlejemką.

W dniu 25 listopada 1987 r. wspólnota parafialna przeżywała nawiedzenie Mat-
ki Bożej w znaku Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, natomiast 4 grudnia ks. Bp 
Bolesław Pylak nadał budującemu się kościołowi patronat św. Barbary. 21 listopada 
1989 r. parafia została erygowana prawnie. Wmurowanie kamienia węgielnego pod 
kościół pw. św. Barbary miało miejsce 3 czerwca 1990 r., aktu tego dokonał Metro-
polita Lubelski. Kamień został przywieziony z miejscowości Emaus z Ziemi Świętej  
i poświęcony przez Jana Pawła II.

1 września 1990 r. posługę w parafii podjęły Siostry Franciszkanki Misjonarki Ma-
ryi. Z chwilą rozpoczęcia Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji, zostały 
włączone w jego realizację. Obecnie wraz z kapłanami tworzą Zespół Duszpasterski 
i uczestniczą w spotkaniach Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego: w planowaniu  
i ocenie wydarzeń parafialnych oraz poziomów pracy duszpasterskiej.

We wrześniu 1992 r. ukazał się pierwszy numer parafialnego czasopisma Emaus. 
19 lutego 1993 r. miała miejsce pierwsza parafialna pielgrzymka na nocne czuwanie 
do Częstochowy. 

W dniach 7-9 października 1994 r. odbyła się sesja informacyjna dotycząca  
Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji, poprowadził ją ks. Mieczysław 
Nowak, ówczesny dyrektor Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świa-
ta. W 1995 r. parafia pw. św. Barbary podjęła realizację proponowanego programu. 
Program ten przewiduje przejście przez trzy etapy: Kerygmat, Ewangelizację i Ka-
techezę. Jego realizacja dostosowana jest do potrzeb konkretnej parafii i przewi-
dziana na okres od 25 do 30 lat.

16-18 sierpnia 1995 r. rozpoczęto budowanie struktur parafialnych: podział parafii 
na siedem Rejonów, powołanie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego, Rejonowych 
Zespołów Koordynacyjnych, Posłańców oraz zespołu redakcji Listu do Parafian 
Droga do Emaus. 
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30 września 1995 r. wierni wyruszyli w pierw-

szą parafialną pielgrzymkę do sanktuarium Matki 
Bożej w Kijanach. W dniach 24-25 lutego 1996 r. 
miasto i parafię nawiedziła Matka Boża w znaku 
figury fatimskiej. Ks. Biskup Ryszard Karpiński 
dokonał aktu zawierzenia archidiecezji i naszej 
parafii Matce Bożej Fatimskiej. Podczas peregry-
nacji Figury zawiązane zostały Grupy Sąsiedzkie. 

16 czerwca 1996 r. miała miejsce uroczystość 
poświęcenia kościoła przez ks. Bpa Bolesława Py-
laka. W dniach 19-20 sierpnia 1996 r. wspólnota parafialna po raz pierwszy wyruszyła 
na Ogólnopolską Pielgrzymkę Parafii w Ruchu dla Lepszego Świata (do Trzebini). 
Wierni co roku uczestniczą w tej pielgrzymce, goszcząc w różnych parafiach. W roku 
2005 gospodarzem pielgrzymki była nasza wspólnota parafialna.

We wrześniu 1997 r. odbyły się pierwsze rekolekcje formacyjne dla Posłańców.  
13 września 1998 r. rozpoczęła się peregrynacja Krzyża jako przygotowanie do Wiel-
kiego Jubileuszu Roku 2000. Dla upamiętnienia tej rocznicy na Osiedlu Niepodległo-
ści został postawiony Krzyż Milenijny.

W dniach 13-21 listopada 1999 r. odbyły się pierwsze Misje Parafialne. 1 kwietnia 
2001 r. ks. Bp Ryszard Karpiński uroczyście wręczył Posłańcom egzemplarze Pisma 
św., inaugurując następny etap odnowy parafii. 24 maja 2001 r. zorganizowany został 
pierwszy Dzień Posłańca. 

W październiku 2004 r. wierni ponownie przeżywali nawiedzenie parafii przez 
Matkę Bożą Częstochowską. W dniach 14-22 listopada 2009 r. odbyły się Misje Para-
fialne, którym patronowała Matka Boża Płacząca z Archikatedry Lubelskiej.

13 lutego 2011 r. sprawowana była Msza św. w intencji zmarłego Metropolity 
Lubelskiego śp. ks. Abpa Józefa Życińskiego. Ks. Biskup na początku swej posługi w 
Kościele Lubelskim udzielił błogosławieństwa realizowanemu w parafii programowi.

2-10 kwietnia 2011 r. renowację Misji Parafialnych oraz Wydarzenie Synodalne 
poprowadził ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej Grupy Promotorów Ruchu 
dla Lepszego Świata w Rzymie. 14 maja 2011 r. miało miejsce zakończenie Wydarze-
nia Synodalnego, wówczas ks. Biskup Artur Miziński zatwierdził dokumenty Wyda-
rzenia Synodalnego. Zakończył się II Etap Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

Proboszczowie parafii św. Barbary w Łęcznej: ks. Piotr Kurowski (1984-1987), 
ks. Adam Lewandowski (1987-1997), ks. Stanisław Zając (1997-2001), ks. Andrzej 
Lupa (od 2001).

Justyna Majdan

Przygotowanie terenu pod budowę 
świątyni, w tle kaplica Betlejemka
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Rok Wydarzenia Synodalnego
Decyzja o rozpoczęciu Roku Wydarzenia Synodalnego została podjęta podczas 

Zgromadzenia Parafialnego w dniu 27 czerwca 2010 r. Wówczas w naszej świątyni 
odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli członkowie Parafialnego 
Zespołu Koordynacyjnego, Rejonowe Zespoły Koordynacyjne, Struktury Opracowy-
wania Projektów, Posłańcy, Rada Duszpasterska oraz odpowiedzialni za grupy forma-
cyjne. Ks. Proboszcz Andrzej Lupa przedstawił zgromadzonym wiernym dotychcza-
sową drogę odnowy i ewangelizacji parafii oraz argumenty „za” i „przeciw” podjęciu 
w nadchodzącym roku duszpasterskim Wydarzenia Synodalnego. Konsultacja miała 
wskazać czy wspólnota dojrzała do przeprowadzenia wydarzenia zamykającego drugi 
etap realizowanego programu. 

W konsultacji wzięło udział 71 osób, „za” było – 59, „przeciw” – 6, wstrzymało 
się – 6 osób. Zliczenia głosów dokonali wybrani członkowie Rady Duszpasterskiej. 
Następnie ks. Proboszcz ogłosił wyniki konsultacji, w której zebrani wyrazili swoje 
„tak” dla rozpoczęcia Roku Wydarzenia Synodalnego w naszej parafii. 

Wyniki konsultacji zostały przedstawione Metropolicie Lubelskiemu śp. ks.  
Arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu, który udzielił swego błogosławieństwa w 
specjalnym Liście Metropolity Lubelskiego do wiernych parafii św. Barbary w Łęcz-
nej. Wyraził w nim radość z podjętej inicjatywy duszpasterskiej, zachęcając parafian 
do podjęcia refleksji nad ważnymi tematami wzrastania w wierze. 

We wrześniu 2010 r. Posłańcy wraz z wybranymi osobami roznosili do każdej 
rodziny List ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego oraz List do Parafian Droga do 
Emaus, w którym opisany został przebieg Roku Wydarzenia Synodalnego. Zachęcali 
wiernych do udziału w Grupach Wydarzenia Synodalnego, które miały podjąć reflek-
sję nad ważnymi dla wspólnoty tematami. Po zadeklarowaniu się parafian, utworzono 
91 GWS, które od października do stycz-
nia pracowały pod kierunkiem animato-
rów według przygotowanych konspek-
tów. Wyniki refleksji były notowane przez 
sekretarzy grup i dostarczane do parafii, 
gdzie Komisje Wydarzenia Synodalnego 
przygotowały ich syntezę. Przygotowany 
materiał ponownie wrócił do grup w kwiet-
niu 2011 r. podczas Wydarzenia Synodalne-
go. Zweryfikowane teksty bazowe stały się 
podstawą do przygotowania Dokumentów 
Wydarzenia Synodalnego.

Renata Gozdołek
Zgromadzenie Parafialne podejmuje decyzję  

o rozpoczęciu Roku Wydarzenia Synodalnego
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List Metropolity Lubelskiego do wiernych
      w parafii św. Barbary w Łęcznej

ARCYBISKUP

METROPOLITA LUBELSKI
Drodzy wierni z parafii św. Barbary w Łęcznej,

Z radością przyjmuję Wasze inicjatywy 
ewangelizacyjne, w których wyraża się troska o 
inspirującą obecność Kościoła w epoce obecnych 
głębokich przemian. Zadaniem ważnym dla nas 
wszystkich pozostaje, by przemiany te nie koncentrowały się na osiągnięciu 
doraźnego sukcesu czy spełnieniu czysto praktycznych zamierzeń. Chodzi nam 
o to, aby w nurcie obecnych przekształceń kulturowych najważniejszy był dla 
nas zawsze Chrystus i byśmy współpracę z Jego łaską potrafili wyrażać w języku 
świętości w codziennej trosce o świętość naszych rodzin i ich duchowy rozwój.

W dziele ewangelizacji bardzo ważna jest troska o obecność Bożych zasad 
w życiu naszych rodzin. Jest to szczególnie ważne, gdy w sposób dramatyczny 
spada obecność dzieci w tych rodzinach, niektóre zaś środowiska milcząco  
i bezradnie reagują na to, że za kilka lat niepokojąco opustoszeją szkoły i zmniejszy 
się widocznie liczba dzieci przygotowujących się do życia sakramentalnego. 
Przyczyną zaistniałej sytuacji jest w wielu przypadkach kryzys ekonomiczny, który 
prowadzi kogoś z rodziców do poszukiwania pracy za granicą. Można zrozumieć 
jego naturę w skrajnych przypadkach, gdy młode małżeństwo szuka elementarnej 
stabilizacji. Nie można go jednak tolerować, kiedy w grę wchodzi rozłąka rodzinna 
spowodowana poszukiwaniem dodatkowego luksusu i wysokiego komfortu życia. 
Istnieją pewne wartości, których nie da się zamienić na równoważnik finansowy. 
Wspólnota uczuciowej więzi rodziców i dzieci, kształtowanie dojrzałych postaw 
rodziny, troska o obecność Ewangelii w naszym codziennym życiu – stanowią 
przejaw tych odpowiedzialnych postaw, które winniśmy budować dążąc „do 
lepszego świata” – al mondo migliore.

Dziękuję Wam gorąco za to, że przez Waszą modlitwę, refleksję i wysiłek Ko-
ściół rozwija swą misję w sercu kultury, która nie zawsze potrafi docenić ukierun-

śp. ks. Arcybiskup Józef Życiński 
błogosławił dziełu odnowy  

i ewangelizacji parafii św. Barbary
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kowanie ku wartościom z innego świata. Niech Jezus Chrystus, odkrywany przez 
Was we wspólnocie ewangelizacyjnego działania, kieruje Waszą uwagę w stronę 
tych wartości i postaw, które nadają sens naszej codziennej pracy. Równocześnie 
zaś budowana w Chrystusie wspólnota niech stanowi wyraz duchowej jedności 
Wieczernika. Wówczas kiedy wielu naszych rodaków ogarniają absurdalne spo-
ry polityczne i konflikty dotyczące życia społecznego, zechciejcie dawać konse-
kwentne świadectwo, iż dla wspólnoty ludu Bożego kształtowanej przez Słowo 
Boże i łaskę sakramentów świętych przekonania polityczne nie mogą nigdy sta-
nowić najwyższej wartości, która prowadzi do lekceważenia innych osób i przy-
jęcia głębokich duchowych podziałów. Niechaj Wasza kultura kształtowana przez 
ewangelię błogosławieństw ukazuje światu piękno tych wartości, które Chrystus 
wskazał jako wzór do życiowego naśladowania.

Niech odkrywanie obecności Chrystusa, który jest naszą Nadzieją i Mocą, 
pozwoli Wam budować klimat szacunku także wobec tych osób, które wyma-
gają życzliwego wsparcia – zwłaszcza wobec niepełnosprawnych, zagubionych 
życiowo, starszych, samotnych, czekających na życzliwą pomoc bliźnim. Rów-
nocześnie niechaj wraz z Waszym szacunkiem dla zmęczonych życiem przed-
stawicieli starszego pokolenia idzie w parze otwarcie na młodzież i jakościowo 
nowe wyzwania stojące przed nią. Patrząc na występujące różnice trzeba starać 
się zrozumieć młode pokolenie, które dojrzewało w kręgu problemów odmien-
nych niż nasze, ale w którym niezmiennie odkrywamy nowe pokłady idealizmu, 
wrażliwości, solidarnego otwarcia na ludzką biedę.

Na ścieżkach Waszego życia będziecie także częściej niż w przeszłości spo-
tykać osoby, które nie doświadczyły łaski wzrastania w chrześcijańskiej rodzi-
nie. Niech Wasza życzliwość będzie dla nich objawieniem prawdy, iż dzięki Ojcu  
w niebiosach wszyscy stanowimy jedną rodzinę. Chrystus oddał swe życie za-
równo za każdego z nas, jak i za zagubione owce, które potrzebują życzliwego 
pochylenia się nad ich życiowymi ranami. Umiejcie okazać Waszą samarytańską 
wrażliwość otwierając się zarówno na ich problemy, jak i na sprawy całej wspól-
noty wyrażające troskę o Waszą małą ojczyznę.

Dziękuję Wam za Wasz apostolski zapał i troskę o obecność Kościoła na wi-
rażach kulturowych przemian. Postaram się znaleźć czas, by odwiedzić w niedłu-
gim czasie Waszą parafię i wspólnie porozmawiać o tych nowych wyzwaniach, 
które Kościół winien obecnie podjąć w imię wierności dziedzictwu Jana Pawła II 
ukazywanemu konsekwentnie w nauczaniu papieża Benedykta XVI.
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Błogosławię na Wasze codzienne świadectwo miłości i prawdy ukazywane 

zarówno w pracy zawodowej, jak i w trosce o świętość Waszych bliskich. Nie-
chaj kierunek Waszych działań wyznacza w swym subtelnym wstawiennictwie  
Maryja, która potrafiła łączyć realizm codziennych trudów na ziemi z otwarciem 
na ojczyznę w niebie.

Wasz Pasterz

Arcybiskup Józef

15 sierpnia 2010 r., Uroczystość Wniebowzięcia NMP
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Powstawanie Wspólnotowego Wyznania Wiary
W minionym roku duszpasterskim wspólnota parafialna zastanawiała się nad 

pytaniem: Kim jest dla nas Jezus Chrystus i czego od nas oczekuje? Odpowiedź na 
to pytanie została zawarta we Wspólnotowym Wyznaniu Wiary. Powstało ono na 
podstawie ankiet, które Posłańcy w grudniu 2010 roku przynieśli do naszych rodzin. 
Wierni udzielali pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, a także roz-
mawiali na ten temat z kapłanami podczas wizyty duszpasterskiej. 

Księża zebrali około 2500 wypełnionych ankiet, wszystkie trafiły do trzyoso-
bowej komisji, która analizowała odpowiedzi. Szczególną uwagę komisja zwracała 
na odpowiedzi dotyczące pierwszego pytania, starając się uchwycić myśl piszące-
go, wypisując cytaty i jednocześnie przyporządkowując je do odpowiedniej grupy.  
W efekcie udało się wyodrębnić główne określenia Chrystusa jako: Naszego Boga, do 
którego kierujemy swoje prośby, któremu powierzamy swoje problemy i troski; Pana i 
Zbawiciela, który umarł na krzyżu za nasze grzechy; Nauczyciela, który pokazał nam 
jak żyć; Przyjaciela, który wszystko wie, rozumie nasze problemy i pomaga je prze-
zwyciężyć; Pokarm na życie wieczne; Drogowskaz, który wskazuje drogę, po której 
mamy kroczyć, by nasze życie było uczciwe, piękne, pełne miłości i wiary.

Kolejnym krokiem było odrzucenie powtarzających się określeń. Na podstawie 
materiału, który pozostał, komisja starała się przekształcić wypowiedzi we wstępny 
tekst Wyznania. Każda z osób zajmowała się odpowiednim fragmentem. Pierwsza 
część wyznania opisywała Jezusa jako Kogoś, kto pomaga nam widzieć głębiej naszą 
sytuację i nasze życie. Druga część zawierała wypowiedzi, które ukazywały Jezusa 
jako Tego, który umacnia naszą wiarę, jest chlebem życia, daje siłę, wytrwałość, ży-
cie wieczne, nadzieję, jest Miłością miłosierną, cierpliwą i łaskawą, wciąż przebacza  
i kocha nas mimo wszystko. W ostatniej części znalazły się wypowiedzi określające 
Jezusa jako Tego, który pomaga w podejmowaniu decyzji, prowadzi do nieustannej 

zmiany życia. Ostateczna treść 
Wyznania Wiary powstała po połą-
czeniu i końcowej redakcji wszyst-
kich części.

Wspólnotowe Wyznanie Wia-
ry w sposób uroczysty zabrzmiało 
w obecności ks. Biskupa Artura 
Mizińskiego, podczas Mszy św. w 
dniu 14 maja 2011 r. Pamiątką tego 
wydarzenia jest tablica z treścią 
Wyznania, zawieszona w świątyni.

Renata MisztalWypełnione przez parafian ankiety posłużyły do 
zredagowania Wspólnotowego Wyznania Wiary
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27 VI 2010. Uczestnicy Zgromadzenia Parafialnego otrzymują karty do głosowania

27 VI 2010. Konsultacja w sprawie rozpoczęcia Roku Wydarzenia Synodalnego. 
Ks. Proboszcz objaśnia fazy realizacji podjętego w parafii programu 

SCHEMAT REALIZACJI PROGRAMU ODNOWY I EWANGELIZACJI PARAFII
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27 III 2011. Ksiądz 
Proboszcz ogłasza 
rozpoczęcie Wydarzenia 
Synodalnego. Dokonuje 
się to za pomocą 
uroczystej formuły 
zwołującej Lud Boży na 
podjęcie wspólnotowego 
wyboru Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela 
oraz odkrywania i 
rozeznawania woli Bożej 
dotyczącej przyszłości 
naszej parafii

Na „swoich” Mszach 
św. gromadzą 
się mieszkańcy 
poszczególnych 
Rejonów. Po homilii  
ks. Proboszcz uroczyście 
wzywa całą wspólnotę 
parafialną  
do celebrowania  
Wydarzenia 
Synodalnego

Księża, opiekunowie 
każdego Rejonu, 
wręczają na spotkania 
imienne posłanie dla 
animatorów i sekretarzy 
Grup Wydarzenia 
Synodalnego oraz teksty 
bazowe wraz  
z krzyżem 
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5 IV 2011. 
Spotkanie 
w Grupie 
Wydarzenia 
Synodalnego 
– Rejon V

5 IV 2011. 
Złożenie 
podpisów przez 
uczestników 
GWS, potwier-
dzających ich 
uczestnictwo 
w tworzeniu 
Dokumentów 
Wydarzenia 
Synodalnego

Pracę z tekstami bazowymi podjęło 98 Grup Wyda-
rzenia Synodalnego: Rejon I – 24, Rejon II – 20, 
Rejon III – 13, Rejon IV – 11, Rejon V – 11, Rejon 
VI – 9, Rejon VII – 10 grup
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2 IV 2011. Szczególnym gestem liturgii rozpoczynającej Wydarzenie Synodalne było zapalenie 
małych świec przez przedstawicieli Grup Wydarzenia Synodalnego. Kapłani umieszczali je  
w szklanych wazach jako znak otwartości grup na działanie Ducha Świętego 

3 IV 2011. Każdy uczestnik liturgii otrzymał logo Wydarzenia Synodalnego, które miało 
przypominać o tych wyjątkowych, napełnionych łaską Bożą dniach, prowadzących do odkrycia 
potrzeby nawrócenia i wejścia na drogę przemiany osobistej i we wspólnotach

9 IV 2011. Posłańcy wraz z sekretarzami  procesjonalnie złożyli teksty bazowe na ręce Zespołu 
Duszpasterskiego. Następnie wszyscy odśpiewali Akatyst w geście wdzięczności za wielkie 
dzieła Boże, jakie dokonują się w naszej parafii
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Świadectwa  
z Grup Wydarzenia 

Synodalnego
Decyzja o rozpoczęciu Roku Wy-

darzenia Synodalnego bardzo mnie 
ucieszyła. Wraz z Posłańcem roznio-
słyśmy Listy ks. Arcybiskupa Józefa 
Życińskiego i List do Parafian Dro-
ga do Emaus z informacją przebiegu 
Roku Wydarzenia Synodalnego.

Nasza Grupa Wydarzenia Sy-
nodalnego, została utworzona z osób należących do Grupy Sąsiedzkiej oraz osób 
z sąsiednich klatek, w których nie było spotkań. Łącznie tworzyło ją dziewięć rodzin. 
W kolejnych miesiącach: październiku, listopadzie, grudniu i styczniu rozważaliśmy 
poszczególne tematy. Spisane notatki i spostrzeżenia zostały przekazane do Komisji 
Wydarzenia Synodalnego.

Tematem spotkania styczniowego było pytanie: Jak według Pana Jezusa mamy 
odnosić się do młodzieży i troszczyć się o nią? Ten temat był najbardziej burzliwy 
ze wszystkich, może dlatego, że w dyskusji uczestniczyła i młodzież, i dorośli. Nasze 
spostrzeżenia, uwagi, propozycje pracy wypływały z serc i zatroskania o rodziny, 
osoby samotne i młodzież. 

Spotkania były dla mnie niezwykłym doświadczeniem duchowym. Dawały mi wiele 
radości, dobra, wzywały do odpowiedzialności, uczyły obowiązkowości, służyły po-
głębianiu wiary, umacniały mnie w czynieniu dobra, zmuszały do zadumy nad moim 
postępowaniem, częstszego sięgania do Pisma Świętego i rozważania go, a także roz-
wijania się w formacji Legion Maryi. Spotkania te sprawiły, że staram się zobaczyć  
w każdym bliźnim dobro, znaleźć chociaż chwilę na pomoc i rozmowę. 

Maria Rzepka

Spotkania w Grupie Wydarzenia Synodalnego pozwoliły nam jeszcze raz spojrzeć 
na wielki dar, jakim jest wspólnota. Doświadczyliśmy jedności myśli, oczekiwań  
i radości z tego, że inni myślą podobnie i że jest nas tak dużo. Zadziwiało nas, że to my, 
świeccy, jesteśmy autorami tekstów bazowych. Czytane wiele razy, zmuszały do oceny 
naszych postaw i ich weryfikacji. Porównywaliśmy nasze doświadczenia i przeżycia z 
tym, co zanotowali inni. Cieszymy się, że znaleźliśmy tam konkretne propozycje, które 
możemy podjąć we wspólnocie. 

Uczestniczka z Rejonu II

Spotkanie w Grupie Rejonu II
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Wydarzenie Synodalne 
Wydarzenie Synodalne i renowacja Misji Świętych trwały w naszej wspól-

nocie parafialnej od 2 do 10 kwietnia 2011 r. W doświadczeniu tym towarzyszył 
nam ks. Mirosław Grendus z Dyrekcji Generalnej Ruchu dla Lepszego Świata  
w Rzymie. Poprowadził on rozważania misyjne, które stanowiły wprowadzenie 
do spotkań Grup Wydarzenia Synodalnego.

Spotkania Grup Wydarzenia Synodalnego 

Spotkania odbywały się w dniach od 3 do 6 kwietnia. Do pracy przystąpiły także 
nowe Grupy, łącznie było ich 98. Wszystkie otrzymały teksty bazowe wypracowa-
ne z ciągu czterech spotkań poprzedzających Wydarzenie Synodalne oraz krzyż, 
znak spotykających się w imię Chrystusa. Każdego dnia sąsiedzi gromadzili się 
na rozważaniu tematów związanych z życiem wspólnoty parafialnej, zastanawiając 
się: Jak według Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować osoby biedne, sa-
motne, starsze, młodzież i jej przyszłość, rodzinę i nowe rodziny przybyłe do parafii 
oraz małe wspólnoty i lokalne środowiska społeczne? Animatorzy Grup otrzymali 
pamiątkowe Posłanie, na którym uczestnicy zapisali swe imiona i nazwiska. Wier-
ni zapoznali się z tekstami bazowymi, a następnie nanieśli niezbędne poprawki. 
Każdy z uczestników miał szansę wziąć aktywny udział w tworzeniu Dokumentów 
Wydarzenia Synodalnego. Następnie Komisje Wydarzenia Synodalnego dokonały 
ponownego opracowania wszystkich wypowiedzi, tworząc końcową syntezę.

Złożenie tekstów bazowych

Podczas liturgii w dniu 9 kwietnia Posłańcy wraz z sekretarzami procesjonalnie 
złożyli teksty bazowe, które przyjmował Zespół Duszpasterski. Ks. Mirosław dokonał 
podsumowania tego doświadczenia, które zostało wzbogacone świadectwami uczest-
ników spotkań Grup Wydarzenia Synodalnego. Na zakończenie został odśpiewany 
Akatyst – hymn liturgiczny ku czci Bogurodzicy – pieśń wdzięczności za wielkie dzie-
ła Boże, jakie dokonały się w naszej wspólnocie za wstawiennictwem Maryi.

– To nabożeństwo jest spotka-
niem świadków najważniejszego 
i wyjątkowego doświadczenia, 
jakie postanowiliście zorganizo-
wać w waszej parafii w ramach 
renowacji Misji – doświadczenia 
Grup Wydarzenia Synodalne-

Podczas uroczystej liturgii złożone  
zostały teksty bazowe, owoc pracy 
czterech spotkań 98 GWS
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go – zapewniał wspólnotę ks. Mirosław. – Z pierwszych świadectw, które docierały 
do parafii widać, że jesteście świadomi, iż to doświadczenie nie jest powszechne. Nie 
ma wielu parafii, gdzie takie doświadczenie jest możliwe i proponowane – mówił. 

To było wyjątkowe doświadczenie

– Było to doświadczenie historyczne i dokonało się w waszej codzienności. 
W dotychczasowe obowiązki wplecione zostały rekolekcyjne rozważania, nabożeństwa 
w kościele, a także spotkania w Grupach Wydarzenia Synodalnego. Jesteście 
świadkami, że jeżeli mówi się o sprawach parafii, to nie dzieje się to bez was, bez 
angażowania całej waszej wspólnoty. Myślę, że skutki tego doświadczenia mogą być 
bardzo obiecujące – podsumował ks. Misjonarz. 

s. Halina Herda fmm

Świadectwo ze złożenia tekstów bazowych
Pamiętam, kiedy we wspólnocie parafialnej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu 

Wydarzenia Synodalnego, wzięłam to sobie bardzo do serca. Jako Posłanka uświado-
miłam sobie naszą odpowiedzialność za ten wybór. Pod koniec marca, tuż przed Wy-
darzeniem Synodalnym, poważnie zachorowałam i znalazłam się w szpitalu. Było to 
dla mnie trudne doświadczenie, ponieważ wiedziałam, że nie będę mogła uczestniczyć 
w pracy nad poprawkami tekstów bazowych podczas renowacji Misji Parafialnych. 
Poprosiłam męża, aby przy pomocy sekretarza Grupy zastąpił mnie w prowadzeniu 
spotkania. Wiele modliłam się i swoje cierpienia ofiarowałam w intencji owoców mi-
sji, za ks. Mirosława prowadzącego to wydarzenie i za osoby, które się za mnie mo-
dliły. Ze szpitala wróciłam w trakcie trwania Misji, ale już po zakończeniu spotkań. 
Kiedy przyszedł dzień złożenia tekstów bazowych, miałam przekonanie, że mam w nim 
uczestniczyć. Mąż z troski odradzał mi pójście do kościoła, bo byłam jeszcze bardzo 
słaba. Zdecydowałam jednak, że pójdę. W kościele byliśmy dużo wcześniej, trwała 
próba chóru, usłyszałam piękne wykonanie Akatystu i wielokrotnie powtarzane słowo 
Witaj. Odebrałam je, jakby Pan Jezus witał mnie osobiście. 

Uświadomiłam sobie wtedy, że siłę i ufność, jaką mam w sobie, daje mi wiara. 
To dzięki niej odkrywam, że wszystko w życiu ma sens: i choroba, i moje pragnienie 
uczestnictwa w tak ważnych dla naszej wspólnoty wydarzeniach. Byłam szczęśliwa 
w momencie składania dokumentów bazowych, bo oto dokonywało się zakończenie 
ważnego dla naszej parafii etapu i mogłam w nim uczestniczyć.

Z perspektywy czasu dostrzegam, jak wielką moc ma modlitwa i zaufanie Panu 
Bogu. Czuję się narzędziem w Jego rękach. Niech Bogu będą dzięki za księży pracu-
jących w naszej parafii, a szczególnie za proboszczów: ks. Adama Lewandowskiego,  
ks. Stanisława Zająca i ks. Andrzeja Lupę, że podjęli to dzieło ewangelizacji. 

Danuta Banachowicz
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Zakończenie Wydarzenia Synodalnego
Zgromadzenie Parafialne

Uroczyste zakończenie Wydarzenia Synodalnego odbyło się 14 maja 2011 roku 
w świątyni parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. Celebracja zakończenia składała się 
z dwóch części. Podczas pierwszej, Zgromadzenie Parafialne w obecności ks. Bi-
skupa Artura Mizińskiego dokonało głosowania nad zatwierdzeniem Dokumentów 
Wydarzenia Synodalnego. Obecność ks. Biskupa była dla wspólnoty parafialnej 
gwarantem jedności z Kościołem diecezjalnym i powszechnym. W drugiej części 
sprawowana była Eucharystia, podczas której podpisane zostały dokumenty Wy-
darzenia Synodalnego oraz uroczyście odczytane Wspólnotowe Wyznanie Wiary.

Uczestnikami Zgromadzenia Parafialnego byli: Zespół Duszpasterski (kapła-
ni i siostry), Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół Koordynacyjny i Rejonowe 
Zespoły Koordynacyjne, Posłańcy i Animatorzy Grup Wydarzenia Synodalnego 
oraz przedstawiciele wszystkich wspólnot formacyjnych. Do udziału w Zgroma-
dzeniu zaproszeni zostali wszyscy parafianie. Po zaprezentowaniu każdego tema-
tu następowało głosowanie, w którym udział wzięli wszyscy obecni w kościele. 
Wyznaczeni lektorzy zliczali głosy, następnie przekazywali je do Sekretariatu 
Zgromadzenia Parafialnego. Wyniki głosowania ogółowi wiernych przedstawił 
Koordynator Zgromadzenia Parafialnego.

Wyniki głosowania:

Temat I.   Głosujących – 151, za – 151, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Temat II.  Głosujących – 151, za – 151, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Temat III. Głosujących – 150, za – 149, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Temat IV. Głosujących – 175, za – 172, przeciw – 0, wstrzymało się – 3

Msza Święta

– Dziękując Bogu za Rok Wydarzenia Synodalnego, pragniemy poprosić Go, 
aby dał nam siłę do podjęcia i zrealizowania wszystkich postanowień zawar-
tych w dokumentach Wydarzenia Synodalnego – modlił się wraz ze wspólnotą 
ks. Proboszcz Andrzej Lupa.

Szczególnym momentem Eucharystii była intronizacja Dokumentów Wydarze-
nia Synodalnego. Ks. Proboszcz Andrzej Lupa wraz z towarzyszącymi akolitami 
przyniósł je do ołtarza, a następnie poprosił ks. Biskupa, aby utwierdził wspólnotę 
parafialną w poszukiwaniu woli Bożej: Przez 16 lat wspólnotowej drogi wiary do-
świadczyliśmy łaski i mocy Bożej i ufam, że jest to dzieło Ducha Świętego. Dziś pro-
szę o Twoje, Księże Biskupie, błogosławieństwo na dalszą drogę naszego wzrastania  
w świętości wspólnotowej i budowania królestwa Bożego pośród nas.
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Zatwierdzenie Dokumentów Synodalnych

Zatwierdzenie dokumentów nastąpiło podczas liturgii Mszy św. poprzez złoże-
nie na nich podpisu przez ks. Biskupa Artura Mizińskiego. Następnie swoje pod-
pisy złożyli: ks. Proboszcz Andrzej Lupa, Sekretariat Zgromadzenia Parafialnego 
(Dżesika Chałupnik, Stanisław Olszewski, Anna Ośko) oraz członkowie Parafial-
nego Zespołu Koordynacyjnego (ks. Paweł Grzebalski, ks. Tomasz Konstanciuk, 
ks. Mariusz Kozina, ks. Marek Maj, ks. Stanisław Szozda, ks. Stanisław Zając,  
s. Elżbieta Andrzejczak, s. Dorota Duma, s. Halina Herda, s. Katarzyna Tubacka, 
Maria Bazyluk, Elżbieta Brzyska, Urszula Dudek, Bożena Greguła, Grażyna Gzik, 
Alicja Kłoda, Jerzy Kur, Wiesława Misztal, Marzena Olędzka, Anna Samorańska, Jan 
Skibiński, Janina Sobala, Bożena Świderska, Elżbieta Trela, Barbara Witek, Iwona 
Zielińska. Po zatwierdzeniu dokumentów nastąpił akt uroczystego wyznania wiary 
przez odczytanie sformułowanego przez parafian Wspólnotowego Wyznania Wiary.

Modlitwa ks. Proboszcza

– Panie Jezu, w imieniu wspólnoty przedkładam Tobie owoc naszych poszukiwań 
Ciebie, jako znak naszego zaangażowania. Przynosimy Ci Dokumenty Wydarzenia 
Synodalnego i składamy na Twoim Ołtarzu, aby każdy z nas pamiętał, że wysiłek w wy-
konaniu tego, co pozwoliłeś nam zrozumieć, jest dla Ciebie łaskawym poświęceniem, 
aby każdy z nas znalazł w Twojej ofierze dla zbawienia ludzkości siłę, by wykonać to, 
co nam wskazałeś. Za wstawiennictwem Matki Kościoła, błagamy, Panie, o Twoją  
łaskę, abyśmy pozostali wiernymi przyjętym zobowiązaniom – modlił się ks. Pro-
boszcz, ofiarowując Bogu zatwierdzone dokumenty. 

Marzena Olędzka

Świadectwo
W Roku Wydarzenia Synodal-

nego przeżyliśmy wiele znaczących 
gestów: przyjęcie Posłania do Grup,  
spotkania robocze w Grupach, zło-
żenie tekstów bazowych, głosowanie 
nad Dokumentami Synodalnymi oraz 
złożenie pod nimi podpisów. Wszyst-
kie oznaczały dla mnie, że to my two-
rzymy Kościół XXI wieku poprzez 
nasze zaangażowanie. Tegoroczne 
doświadczenie jest dla mnie dowo-
dem na to, że świat można zmieniać 
na lepsze.
   Posłaniec, Rejon II Wierni przez podniesienie ręki wyrażają aprobatę  

dla wypracowanych Dokumentów Synodalnych
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Słowo Księdza Biskupa Artura Mizińskiego
skierowane do parafian św. Barbary w Łęcznej podczas uroczystego 
zakończenia Wydarzenia Synodalnego w dniu 14 maja 2011 roku

Do uczestników Zgromadzenia Parafialnego

Kochani, wielkie to wydarzenie, bo jednorazowe i niepowtarzalne, gdy chodzi 
o głosowanie i podejmowanie decyzji. Synodalność polega na tym, że istnieje pe-
wien ciąg, kontynuacja działania, podejmowanie decyzji dokonuje się wspólnotowo 
i dlatego tak ważne jest, abyśmy przeżyli ten dzień jako wydarzenie wyjątkowe, 
podsumowujące pewien etap pracy. Jest to jednocześnie wydarzenie otwierające 
na realizację tego, co zostało przez długi okres czasu nie tylko przestudiowane, ale  
i przeżyte jako doświadczenie Boga obecnego w Kościele, w Jego słowie, w doku-
mentach Kościoła, w relacji do codziennego życia każdego z parafian tejże wyjąt-
kowej parafii. Wyjątkowej, bo jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszym 
Kościele lubelskim, a niewiele ich było także w Kościele działającym w Polsce.

Słowo wstępne podczas liturgii Mszy Świętej

Wielkość Wydarzenia Synodalnego polega na tym, że każdy wierny może poczuć 
się istotnym członkiem wspólnoty parafialnej, doświadczyć, że wspólnota parafial-
na to nie przeciwstawne obozy: z jednej strony duchowni, z drugiej wierni świeccy, 
a po środku siostry zakonne jako osoby życia konsekrowanego, ale że wspólnota 
parafialna to wspólnota, gdzie jest Dobry Pasterz, i gdzie są wierni, którzy czują 
się za nią współodpowiedzialni. U podstaw wspólnoty jest chrzest, na bazie które-
go jesteśmy włączeni w posługiwanie Jezusa Chrystusa na różnych płaszczyznach. 
Synodalność parafii przejawia się właśnie w tym, że każdy poprzez świadectwo 
drugich jest dopingowany do tego, by wziąć w tym posługiwaniu udział, oczywiście 
nie wbrew swojej woli, zawsze z zachowaniem wolności w działaniu może wyrazić 
swoje zdanie. W dokumentach, które dzisiaj zostaną podpisane, widzimy jak szero-
kie i jak piękne jest doświadczenie troski o życie tej wspólnoty parafialnej. Każdy 
czuje się osobą, podmiotem, ma coś do powiedzenia i jego głos jest wysłuchany. Po 
akcie głosowania i zatwierdzenia dokumentów, staną się one wyznacznikiem obo-
wiązującym całą wspólnotę. Nie jesteśmy traktowani jako ci, w stosunku do których 
odbywa się posługa duszpasterska, ale w działalność parafii włączeni są wszyscy, 
każdy zgodnie ze swoim miejscem, chęcią, zadaniem.

Ta wspólnota o wiele bardziej przypomina wspólnotę Theo, pierwotnego Ko-
ścioła, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie wszyscy razem trwali na 
modlitwie, łamaniu chleba, słuchaniu Bożego słowa, rozważaniu go, poddawaniu 
się głosowi Boga, objawianego przez Ducha Świętego. Znacząca jest wasza troska 
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o wymiar materialny, by nie było 
opuszczonych, potrzebujących i 
tych najmłodszych, i tych najstar-
szych, chorych, słabych. Budowa 
wspólnoty miłości to u was szuka-
nie realnych rozwiązań, a przez to 
wprowadzanie Ewangelii w życie 
codzienne w wymiarze rodzinnym, 
sąsiedzkich relacji, w małych gru-
pach, w rejonach i w całej wspól-
nocie parafialnej.

Z serca Wam kochani dziękuję 
za to wielkie dzieło, które wspól-
nie, jako wspólnota parafialna 
podjęliście i pragniecie realizo-
wać, a kolejne etapy i dzisiejszy, 
potwierdzają stałość waszej woli i chęć waszego dalszego kontynuowania tego 
wielkiego dzieła. Teraz przyjdzie czas odpowiedzialności za to, co zostało wypraco-
wane, przegłosowane i ma stać się wyznacznikiem życia tej wspólnoty parafialnej. 
Będzie to stosowny czas, by zdawać egzamin z dojrzałości, także tej wspólnotowej, 
w przeżywaniu wiary. Prosić będziemy dobrego Boga, aby błogosławił te wszystkie 
szlachetne zamiary i zaangażowania i dał możliwość pozytywnej kontynuacji tego 
wielkiego dzieła.

Homilia

Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, siostry i bracia  
w Chrystusie. Gromadzi nas dzisiaj w tej świątyni, w naszej wspólnocie parafialnej, 
niecodzienne wydarzenie, zakończenie Wydarzenia Synodalnego. Kiedy rozpoczy-
naliście to dzieło ewangelizacyjne, być może nikt nie spodziewał się, że będzie 
przynosiło tak wielkie owoce przemiany serc, bo nie jest to łatwe dzieło i wymaga 
zaangażowania wielu. Nie spodziewaliśmy się także, że zabraknie dzisiaj wśród 
nas naszego Pasterza, świętej pamięci Księdza Arcybiskupa Józefa. On błogosławił 
waszemu dziełu, zaakceptował je i pochwalał. W Liście Pasterskim skierowanym 
do wspólnoty parafii Świętej Barbary w Łęcznej, podkreślił, że w nurcie obecnych 
przemian kulturowych, zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać Chrystusa, 
który jest najważniejszy i należy we współpracy z Jego łaską, dbać o świętość  
rodzin i rozwój duchowy. 

12 września 2010 roku tutejsza wspólnota podjęła trud przygotowania do 
Wydarzenia Synodalnego. Prawie półtoraroczny trud zaowocuje dzisiaj waszym 
Wspólnotowym Wyznaniem Wiary. Wypracowaliście je w wielu małych grupach, 

Ks. Bp Artur Miziński podczas uroczystego 
zamknięcia Wydarzenia Synodalnego
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w podejmowaniu najważniejszych dla was zagadnień, w oparciu o nauczanie 
Kościoła, wcześniej jeszcze o Boże słowo, modlitwę, wołanie o światło i mądrość 
Ducha Świętego. (...).

Kochani, w dokumencie, który kończy II Etap Parafialnego Programu Odnowy 
i Ewangelizacji oraz we Wspólnotowym Wyznaniu Wiary, zaufaliście Jezusowi 
jako Dobremu Pasterzowi. W tym wyznaniu padają między innymi takie słowa: 
Jezu, jesteś naszym Dobrym Pasterzem, który dba o nas jako swoje owce i pro-
wadzi z miłością przez życie. Z Tobą chcemy podążać, by każdego dnia poznawać 
Cię coraz lepiej i odnajdywać Cię w każdym człowieku. (...). Bóg potwierdza wa-
sze zawierzenie, dzisiejsze czytania potwierdzają obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
którego pragniecie coraz lepiej poznawać, za Nim iść i rozpoznawać Go w drugim 
człowieku i we wspólnocie. (...). 

Obraz waszej parafii, który rysuje się poprzez troskę o odnowę jej życia ducho-
wego, jest potwierdzeniem, że ta wielka praca, którą wieńczymy dzisiaj, jest zna-
kiem waszego chodzenia za Chrystusem, poszukiwania Go w waszym codziennym 
życiu, coraz lepszego, pełniejszego przylgnięcia do Niego i Jego nauki. (...) Niech 
więc to nasze słuchanie będzie połączone z przyjęciem całej prawdy objawionej 
przez Jezusa Chrystusa i zawartej na kartach Pisma Świętego. Niech ono stanie się 
dla nas słowem życia, a te postanowienia, które są wyrazem pragnienia waszych 
serc na najbliższe lata, niech staną się rzeczywistością w życiu tej parafii, w życiu 
każdej rodziny i w życiu każdego z Was. Amen.

Słowo na zakończenie liturgii Mszy Świętej

Ta liturgia jest wyjątkowa także dla mnie, bo po raz pierwszy w diecezji do-
konuje się coś, co ukazuje o wiele głębszy sens posługi duszpasterskiej w parafii. 
Wyjątkowe jest budowanie tej wspólnoty w oparciu o nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II, jako całej wspólnoty odpowiedzialnej, nie tylko duszpasterzy pro-
wadzących i nauczających lud, który ma pokornie słuchać i najlepiej nie zabierać 
głosu. Tutaj mamy obraz parafii, która poprzez wspólne pochylanie się w małych 
grupach, poprzez wspólnie wysuwane tematy, potem refleksję ukazującą bogac-
two różnych doświadczeń, pozwoliła zebrać i ukazać w sposób harmonijny w 
Wyznaniu Wiary tak bogatym w treści, Jezusa Chrystusa w centrum życia parafii, 
Kościoła, liturgii i, wierzę głęboko, życia każdego z Was.

Teraz rozpoczyna się nowy etap pracy parafii, etap katechez sakramentalnych. 
Nowe zawsze trochę napawa niepewnością, łatwiej iść rok, drugi, trzeci, kolejny na 
pewnym etapie, dlatego też gorąco modlę się o to i proszę was, abyście nie znie-
chęcali się, gdyby na nowym etapie pojawiły się jakieś trudności, ale starali się we 
wspólnocie z waszymi pasterzami, z siostrami zakonnymi, między sobą, poruszając 
te zagadnienia w całej szczerości, otwartości i braterskiej miłości, przezwyciężać 
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każdą trudność. Boże dzieło ma swoją skuteczność zapewnioną, ponieważ Bóg nad 
nim czuwa. Ważne jest, abyśmy nie ustali, nie zniechęcili się, nie zatrzymali w poło-
wie drogi, dlatego też wołamy w modlitwie i prosimy Boga o to, aby błogosławił to 
wielkie dzieło odnowy, które dokonuje się pośród was. Niech Ten, który zna nasze 
serca i pragnie świętości każdego z nich, przemawia do waszych serc, do waszych 
umysłów, przez słowo, które czytacie i nad którym się pochylacie. I niech to słowo 
stanie się słowem życia i wydaje błogosławione owoce miłości i służby, aby nikt nie 
czuł się pośród was samotny, zagubiony, niedostrzeżony, lekceważony. Aby każdy 
znalazł potrzebną pomoc wtedy, gdy będzie chciał podnieść się z grzechu, słabości 
i wrócić do wspólnoty z Bogiem i wspólnoty Kościoła. 

Bądźcie apostołami Dobrej Nowiny tam, gdzie jesteście, zaczynając od waszych 
domów, sąsiedztwa, przez miejsca pracy, nauki, aby całe środowisko było przemie-
niane przez zaczyn Ewangelii, a to się dokonać może tylko wtedy, gdy rozpocznie-
my od przemiany naszych serc. Ta przemiana się dokonuje, dlatego trzeba wielkiej 
cierpliwości, trzeba zaufania, trzeba gorącej modlitwy, trzeba sakramentalnej więzi 
z Bogiem we wspólnocie Kościoła. Trwajcie w Wyznaniu Wiary, które złożyliście. 
Podejmujcie odważnie te uchwały, postanowienia, które dzisiaj w ostateczności zo-
stały przegłosowane, przyjęte i potwierdzone. Niech one będą wyznacznikiem, ry-
sem charakterystycznym tej wspólnoty parafialnej na drodze dążenia do świętości. 

Bóg zapłać wszystkim za tę wspólnotę modlitwy, za jej piękne przygotowanie  
i przeżywanie. Wszystkim grupom od liturgicznej służby ołtarza, przez chór, scho-
lę, przez przygotowanie komentarzy jakże bogatych w treści, przez posługę słowa  
i każdy inny udział. Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi za podjęcie tego wielkiego 
dzieła i jego współpracownikom, jest to wyjątkowa parafia i wydawać by się mogło, 
że nie każdy tutaj pasuje, a jednak przy zmianach dopasowują się, bo jest to prawo 
wspólnoty. Myślę, że u Was demokracja lepiej działa niż w niejednym parlamencie 
– decyduje większość, a nie ci, którzy są w mniejszości i stanowią prawa pod sie-
bie. Bóg zapłać Księdzu Markowi, 
kapelanowi Powiatowego Szpitala 
w Łęcznej, który jest tu obecny i w 
to wielkie dzieło jest zaangażowa-
ny. Niech Pan błogosławi Wam w 
dalszym kroczeniu za Nim, Jezu-
sem dobrym, jedynym, najwyższym 
Pasterzem. Niech doprowadzi nas 
wszystkich do bram owczarni nie-
bieskiej, abyśmy mieli udział w tej 
chwale, gdzie On przebywa zmar-
twychwstały i uwielbiony. Amen. Listy GWS podpisane przez uczestników, 

pracujących nad Dokumentami 
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Świadectwo z Roku Wydarzenia Synodalnego
Uczestnictwo w Roku Wydarzenia 

Synodalnego było dla mnie czasem 
niezwykłym. Przede wszystkim pozwo-
liło mi zobaczyć, jak formacja oazo-
wa, która kształtowała moją chrześci-
jańską tożsamość przez 8 lat, przekła-
da się na  życie kościoła lokalnego. 
Czymś, co pomogło mi to dostrzec, 
był czynny udział w przygotowaniu do 
Wydarzenia Synodalnego – działając 
w Komisjach, spotkaniach GWS czy 
też, później, będąc Sekretarzem Zgro-
madzenia Parafialnego. Przez ten cały 
czas mogłam prawdziwie doświadczać 
tego, czym w rzeczywistości jest dia-
konia wobec Kościoła, która powinna 
być owocem mojego wzrastania ku dojrzałości chrześcijańskiej w Ruchu Świa-
tło-Życie. 

Samo Zgromadzenie Parafialne i Msza św. z ks. Biskupem, kończąca Rok Wy-
darzenia Synodalnego, pozwoliły mi docenić jak prężnym organizmem jest nasza 
parafia – ona nieustannie żyje!, a jej rytm nie ogranicza się tylko od mszy do mszy, 
czy od świąt do świąt, ale wyznacza kolejne cele i kolejne zadania, które są jeszcze 
przed nami do zrobienia. Bez wahania mogę powiedzieć, że nie byłoby tej żywotno-
ści, bez  wspólnoty wielu wiernych, którzy z takim zapałem biorą odpowiedzialność 
za nasz Kościół – chrześcijańską rodzinę. Cieszę się, że  są u  nas  ludzie, którzy nie 
chcą zamknąć Chrystusa tylko w kościele, ale widzą potrzebę, by wyjść z Nim dalej, 
nieść Go do środowisk, w których żyjemy. Są dowodem tego, że nie tylko kapłani 
są powołani do służby w kościele, ale jest to obowiązek każdego chrześcijanina.  
To właśnie pokazało mi prawdziwą jedność Kościoła w mniejszym wymiarze:  
parafia – jako lokalna Eclessia Mater – wspólnota wspólnot, którą tworzą zarówno 
te mniejsze grupki – rodziny, jak i te większe – grupy formacyjne. Każda z nich ma 
w niej swoje miejsce, wszystkie są jednakowo ważne i potrzebne, tak jak pisał o tym 
św. Paweł w Liście do Koryntian (zob. 1 Kor 12, 12-27).

Głęboko wierzę, że miniony czas przyniesie błogosławione owoce, a przyszłe 
lata będą konsekwencją wspólnie podjętych decyzji i realizacją zaproponowanych 
przez nas działań.

Dżesika Chałupnik

Sekretariat Zgromadzenia Parafialnego 
poprowadził głosowanie nad 
Dokumentami Synodalnymi 
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Temat I
Jak według Jezusa wspólnota parafialna powinna 

traktować osoby biedne, samotne, starsze?
Pierwsze spotkanie Grup Wydarzenia Synodalnego nad tekstami bazowymi 

pozwoliło odkryć, w jaki sposób nasza wspólnota parafialna rozumie ten temat. 
Nade wszystko był to czas doświadczenia działania Ducha Świętego we wspólno-
cie parafialnej. Wspólnotowe rozeznanie  naszych spraw w świetle wiary, poszu-
kiwanie woli Bożej w miejscu, czasie danym i zadanym nam przez Boga wypełniły 
treść spotkania wedle nakreślonej formy.

CZĘŚĆ I: OBSERWUJEMY RZECZYWISTOŚĆ

Sytuacja

Podczas pierwszego spotkania, w miesiącu październiku zastanawialiśmy się 
nad sytuacją, potrzebami i niedostatkami osób bezbronnych w naszej parafii. Za-
liczamy do nich przede wszystkim dzieci, chorych, samotnych i osoby starsze. Na 
spotkaniu wspólnie stwierdziliśmy, że wiele trudnych doświadczeń i bieda niektó-
rych ludzi w naszym środowisku są wynikiem zaniedbania miłości i wzajemnego 
zrozumienia, zarówno w rodzinie, jak i we wspólnocie parafialnej. Zauważyliśmy, 
że doświadczenia naszych braci mobilizują do zastanowienia się nad problemami 
osób bezbronnych i podjęcia skutecznych oraz możliwych dla nas działań, mają-
cych na celu poprawienie ich sytuacji. 

Potrzeby

Naszym zdaniem, osoby bezbronne potrzebują wsparcia, zarówno duchowe-
go, jak i materialnego oraz zainteresowania z naszej strony przez okazanie nale-
żytej troski. Dostrzegamy, że wsparcie duchowe dotyczyłoby naszego zapewnie-
nia o modlitwie za te osoby. Potrzebują one rozmowy, pocieszenia i okazania im 
akceptacji. Okazanie miłości, poszanowania i współczucia rodzi w nich poczucie 
bezpieczeństwa. Stwierdziliśmy, że skutecznej pomocy mogą często udzielić wo-
lontariusze czy osoby zaangażowane w grupach wsparcia: Caritas, Grupa Wspar-
cia Chorych. Niektórzy z nas uważają, że osobom tym potrzebna jest pomoc dusz-
pasterzy oraz specjalistów, np. psychologów, lekarzy.

Najpilniejsza pomoc

Naszym zdaniem pomocy najbardziej potrzebują dzieci i młodzież. Chodzi  
o zorganizowanie im czasu wolnego, gdyż wielu z nich brakuje dostatecznej opie-
ki. Uważamy, że cenne byłoby zachęcanie ich do uczestnictwa we wspólnotach 
formacyjnych. Równie ważną wydaje się pomoc rodzinom najuboższym oraz 
ludziom chorym i niepełnosprawnym. Wspólnie stwierdziliśmy, że nie możemy 
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pozostawać obojętni na sytuację osób bezrobotnych, samotnych i starszych. Oni 
również potrzebują naszej pilnej pomocy.

Opinie

Wspólnie zauważamy, że spora część parafian uważa potrzeby osób bezbron-
nych w naszej wspólnocie za ważne. Zaobserwowaliśmy również, że niewiele 
osób jest otwartych na bliźnich i chętnie pomaga innym. Niektórzy deklarują chęć 
pomocy, ale nie podejmują skutecznych działań. Część osób jest obojętna wo-
bec potrzeb innych ludzi, dba tylko o swoje sprawy, co określiliśmy egoizmem 
społecznym. Niektórzy krytykują postawy i zachowania osób bezbronnych, nie 
akceptują ich i obwiniają te osoby za ich trudną sytuację oraz przerzucają odpo-
wiedzialność za pomoc na służby i organizacje społeczne.

Wyjaśnienie

Część parafian okazuje zrozumienie dla osób bezbronnych i wyraża opinię,  
że są rzeczywiście w trudnej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Okazują chęć 
zaangażowania się w pomoc, gdyż uważają, że są do tego zobowiązani ze wzglę-
du na nakaz sumienia. 

Inni spotkali się z niewłaściwymi zachowaniami ze strony osób potrzebują-
cych, np. ich pomoc została odrzucona. Nie mają więc do tych osób zaufania i nie 
chcą się angażować kolejny raz. Nie należy się tym jednak zniechęcać, ponieważ 
nie wiemy, dlaczego potrzebujący tę pomoc odrzucili. Są też ludzie, którzy udają 
osoby potrzebujące. Niektórzy uważają, że osoby bezbronne same przyczyniły się 
do trudnej sytuacji swoim lenistwem, niezaradnością lub odrzucaniem ofiarowa-
nej im pomocy. Krytykują zachowania, nie znając często ich rzeczywistej sytuacji. 
Jeszcze inni są bierni wobec potrzeb osób bezbronnych, ponieważ uważają, że do 
pomocy powołane zostały odpowiednie służby i organizacje. Kolejna grupa osób 
twierdzi, że pomoc innym nie jest ich sprawą, gdyż sami mają wiele kłopotów 
i czują się pozostawieni bez pomocy. Twierdzą, że nie mają czasu na angażowanie 
się w pomoc innym.

CZĘŚĆ II: SIĘGNIJMY PO ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO

Wspólnie odkryliśmy, że Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy w stosunku do 
dzieci, osób chorych, starszych i samotnych kierowali się przykazaniem miło-
ści, postępując wobec nich z dobrocią, dostrzegając potrzeby i okazując kon-
kretną pomoc w postawie miłosierdzia na wzór miłosiernego Samarytanina. 
Szczególną zachętą do takich postaw i czynów są dla nas Słowa Pana Jezu-
sa: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili (Mt 25,40) oraz Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść 
do Mnie (Mt 19, 14, Mk 10, 14).
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CZĘŚĆ III: POPATRZMY NA RZECZYWISTOŚĆ 

W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO

Pomoc dzieciom i młodzieży 

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdybyśmy dla prawidłowego rozwoju dzieci  
i młodzieży stworzyli pełną miłości i bezpieczeństwa atmosferę domu rodzinne-
go, w którym czułyby się kochane i bezpieczne oraz były otoczone należytą troską 
przez okazywanie im swoich uczuć, szczególnie miłości, czułości oraz cierpliwo-
ści. Dzieci i młodzież powinny być przez nas przyjmowane takimi, jakimi są,  
akceptowane ze swym bogactwem i ograniczeniami, a także doceniane za dobre 
uczynki, osiągnięcia oraz wysiłki w podejmowanych przez nie zadaniach. Pan Je-
zus pragnie, aby nasze rodziny tworzyły więzy bliskości przez znajdowanie cza-
su na wspólną modlitwę, szczególnie świętowanie niedzieli z Eucharystią i czas 
spędzany razem, np. podczas posiłków czy wyjazdów. W kochającej się rodzinie 
powinno być miejsce na wzajemne słuchanie i dialog oraz pomoc dzieciom w 
podejmowaniu decyzji i w rozwiązywaniu codziennych problemów tak, aby uczyły 
się wybierać to, co dobre.

Nasz Pan pochwaliłby nas, gdybyśmy podejmowali stałą troskę o rozwój mo-
ralny i intelektualny naszych dzieci przez uczenie ich zasad i stawianie mądrych 
wymagań według ewangelicznej hierarchii wartości. Winniśmy uwrażliwiać je na 
osoby biedne i niepełnosprawne. Dla Jezusa jest ważne, abyśmy zabiegali tak-
że o rozwój duchowy naszych dzieci i młodzieży przez umiejętne wprowadzenie 
ich w życie modlitwy i przyjmowanie sakramentów, przez dawanie świadectwa 
modlitwy, uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., troskę o przekazywanie wiary  
i tradycji w naszych rodzinach.

Panu Jezusowi podobałoby się, gdybyśmy traktowali naszą młodzież z wyro-
zumiałością, starając się zrozumieć jej aspiracje i problemy, wskazując jej dro-
gi prowadzące do zbawienia. Jako rodzice powinniśmy codziennie podejmować 
modlitwę za nasze dzieci i młodzież. Nasze rodziny powinny chronić młodzież 
przed niewłaściwymi wpływami zagrożeń współczesnego świata oraz wspierać 
w wyborach życiowych przez rozmowę i konstruktywny dialog. Młodzież należy 
uczyć odpowiedzialności i samodzielności, nie wyręczać jej we wszystkim. Trze-
ba wychowywać dzieci, by pomagały rodzicom w obowiązkach domowych.

Pomoc chorym

Panu Jezusowi podobałoby się, gdybyśmy w naszych chorych widzieli Jego 
Samego i okazywali im miłość oraz chrześcijańską troskę przez usłużenie w co-
dziennych potrzebach związanych z chorobą, jak np. posprzątanie mieszkania, 
zrobienie zakupów, wykupienie leków, umożliwienie wizyty u lekarza, odwiedziny 
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w szpitalu czy w domu. Powinniśmy okazać chorym naszą solidarność i wsparcie, 
aby nie czuli się samotni i pozostawieni sami sobie. Możemy to uczynić przez 
odwiedziny, poświęcenie czasu tylko dla nich, wysłuchanie i podtrzymanie na 
duchu w ich bólu i cierpieniach.

Według Chrystusa wspólnota chrześcijańska powinna zatroszczyć się o zba-
wienie osób chorych poprzez wspólną z nimi modlitwę w ich intencji, prośbę o dar 
zdrowia dla nich, a także w intencjach Kościoła i świata. Powinniśmy zatroszczyć 
się, aby chorzy mogli uczestniczyć w sakramentach św., szczególnie we Mszy św. 
oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Pomoc osobom starszym

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdybyśmy zadbali o godne przeżywanie starości 
osób w podeszłym wieku poprzez otoczenie szacunkiem i potrzebnym wsparciem 
w rodzinach. Powinniśmy korzystać z ich doświadczenia życiowego i mądrości, 
sięgać po ich poradę, a nie bez uzasadnienia krytykować ich zachowania.

Dla naszego Pana jest ważne, aby osoby te odczuwały naszą akceptację po-
przez wyrażenie gotowości wspólnego zamieszkania w jednym domu po to, by 
móc codziennie troszczyć się o nich. Ewentualne sytuacje trudne powinniśmy 
rozwiązywać tak, aby osoby starsze nie były kierowane do domów starców. 

Według Chrystusa osoby te powinny znaleźć w naszych rodzinach pełne zro-
zumienie, zainteresowanie przez okazywanie serca, cierpliwości, ofiarowanie im 
czasu i życzliwej pomocy w pracach domowych. Powinniśmy pomagać z miłości, 
nie z przymusu oraz darzyć ich cierpliwością w ich chorobie lub niedołęstwie. 
Jeśli mieszkają w swoich domach, powinniśmy zadbać, aby w czasie świąt i uro-
czystości rodzinnych osoby starsze nie czuły się opuszczone dzięki temu, że je 
odwiedzimy lub zaprosimy na ten czas do siebie czy zrobimy dla nich mały upo-
minek. Ważne jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i uwrażliwianie 
młodzieży na to, że od osób starszych mogą wiele się nauczyć.

Panu Jezusowi podobałoby się, gdybyśmy zadbali również o zabezpiecze-
nie potrzeb duchowych osób starszych przez umożliwienie im uczestnictwa we 
Mszy św. czy zaproszenie księdza z posługą sakramentalną. Powinniśmy wyko-
rzystać możliwości ludzi młodych, którzy w ramach wolontariatu, mogą odwie-
dzać osoby starsze, dając im wiele radości przez ofiarowanie czasu i potrzebną 
pomoc.

Pomoc w różnych potrzebach 

Pan Jezus pragnie, abyśmy dla osób zagubionych życiowo byli wsparciem i po-
magali im w rozwiązywaniu ich problemów, nie odrzucali ich i nie traktowali jak 
natrętów i ciężaru. Chodzi o docieranie do osób, które nie radzą sobie z proble-
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mami i udzielenie im pomocy osobiście lub przez kompetentne osoby (terapeutę, 
psychologa, kapłana) lub odpowiednie instytucje. Chrystus pragnie, byśmy na-
uczyli się dzielić z innymi, uwrażliwiali nasze sumienia na liczne potrzeby bliźnich 
i wychodzili z egoizmu.

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdybyśmy naszą troską otoczyli młode rodziny  
i pomagali im w codziennych sytuacjach życiowych, np. zaopiekowali się dziec-
kiem, gdy mama musi zrobić zakupy lub coś załatwić. 

Nasz Pan pragnie, aby nasza pomoc była pełna wyczucia, dyskrecji i delikat-
ności. Chodzi o to, byśmy przezwyciężali nasze uprzedzenia, nie gardzili osobami 
doświadczającymi słabości, nie lekceważyli ich potrzeb, nie wyśmiewali, nie ob-
rażali w ich biedzie. Nasza pomoc powinna obejmować również wsparcie mate-
rialne przez nasze zaangażowanie w akcje charytatywne.

CZĘŚĆ IV: ZOBACZMY, CO MOŻNA ZROBIĆ 

Na poziomie pomocy dzieciom

• Uważamy, że rodzice i wspólnota parafialna mogą dawać dzieciom świadectwo 
miłości i wiary własnym przykładem i w ten sposób wskazywać im drogę do Chry-
stusa.

• Możliwe i owocne byłoby rozbudzanie wiary w dzieciach poprzez wykorzystanie 
możliwości, jakie daje formacja katechetyczna. Możemy zadbać, aby liturgia Mszy 
św. dla dzieci i młodzieży była bardziej dostosowana do ich poziomu, szczególnie 
kazania i śpiewy, co zachęci je do przychodzenia na Eucharystię. Dobrze by było, 
aby Eucharystia nie trwała długo, ponieważ po  pewnym czasie dzieciom trudno się 
skupić i zachowywać spokojnie. Warto byłoby też utworzyć kącik dla najmłodszych 
lub zorganizować specjalną Mszę św., na którą przychodziliby rodzice z malutkimi 
dziećmi. 

• Możliwe jest zachęcanie dzieci do udziału w grupach formacyjnych, gdzie mogły-
by rozwijać się duchowo i emocjonalnie.

• Widzimy taką możliwość, aby w naszej parafii częściej były głoszone kazania na 
temat dzieci i ich problemów, a także wartości wiary w ich życiu.

• Możemy podjąć edukację rodziców, którzy mają trudności w dialogu z dziećmi. 
Formą uczenia komunikacji w rodzinie może być kurs dla rodziców np. proponowany 
przez www.tato.net czy zorganizowanie wykładów ze specjalistami. Jest możliwe wy-
dawanie poradnika edukacyjnego dla taty i mamy, np. na łamach pisma parafialnego.

• W naszych rodzinach możemy budować głębsze więzi ze sobą poprzez wspólne 
spędzanie czasu, na przykład przez rodzinne przeżywanie świąt czy organizowanie 
wycieczek podczas wakacji.
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• Możemy dbać, by w rodzinie w niedzielę przygotować wspólny obiad, który 
jest dobrą okazją do zacieśniania więzów i rozmowy z młodymi o ich problemach  
i radościach.

• W życiu codziennym możemy uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby innych, 
przez kontakt z osobami starszymi w rodzinie czy środowisku.

• Możemy konstruktywnie reagować na złe zachowania dzieci i młodzieży przez 
upomnienie czy zachęcanie do okazywania szacunku innym. 

• Niewątpliwie jesteśmy w stanie ograniczać czas, jaki nasze dzieci spędzają przed 
telewizorem i komputerem tak, by korzystały z nich z pożytkiem.

• Możemy pomóc dzieciom, które potrzebują finansowego wsparcia przez organizo-
wanie zbiórek i, jeśli to możliwe, fundowanie stypendiów.

• Uważamy, że możemy bardziej zainteresować się życiem dzieci w rodzinach dys-
funkcyjnych, nieść im odpowiednią pomoc duchową i materialną , np. zakup obia-
dów, książek.

Na poziomie pomocy chorym

• Możemy postarać się, by poinformować chorych o istniejącej w parafii Grupie 
Wsparcia Chorych, włączając je w dzieło modlitwy, aby poczuły się potrzebne, ważne 
i docenione. Możemy w ten sposób ukazać chorym sens cierpienia, uświadomić, że 
mają swoje powołanie w Kościele. 

• Uważamy, że możemy okazać więcej zainteresowania osobom chorym przez do-
trzymanie im towarzystwa i wspólną modlitwę oraz umożliwienie uczestnictwa  
w nabożeństwach namaszczenia chorych, udzielając pomocy w przywiezieniu do ko-
ścioła.

• Możemy zorganizować przynajmniej raz w roku wyjazdowe rekolekcje dla osób 
niepełnosprawnych, z zapewnieniem im opieki.

• W naszych rodzinach i środowisku możemy okazywać chorym zrozumienie i współ-
czucie w cierpieniu, otaczając ich modlitwą oraz prosząc o zdrowie dla nich.

• Możliwe jest rozeznanie przez nas potrzeb osób chorych oraz zaproponowanie im 
pomocy przez współpracowników duszpasterskich i Parafialny Zespół Caritas. Po-
mocą tu byłoby stworzenie parafialnego wolontariatu, a także umożliwienie kontaktu 
osób chorych z rówieśnikami poprzez odwiedzanie ich w domach i szpitalach. Oso-
bom, które nie posiadają wystarczających środków na utrzymanie, możemy pomóc  
w zakupieniu leków.

• Możemy zorganizować telefon zaufania oraz umożliwić potrzebującym pomoc psy-
chologiczną, podając adresy instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc. 
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Na poziomie pomocy osobom starszym

• Możemy zainteresować się życiem i potrzebami osób w podeszłym wieku, by 
nie czuły się samotne, odrzucone i opuszczone, ale potrafiły cieszyć się życiem  
i miały świadomość tego, że są nam potrzebne. Możemy zorganizować pomoc  
w sytuacjach trudnych, np. w robieniu porządków, zakupów czy nawet w dotarciu 
na Mszę św. Ponadto, troszcząc się o życie sakramentalne tych osób, możemy po-
informować osoby starsze o możliwości przyjęcia Komunii św., którą przynoszą 
szafarze do domu.

• Potrzebne i możliwe jest zorganizowanie Klubu Seniora, a także kół zaintereso-
wań.  Proponujemy także zorganizowanie wydarzenia parafialnego Nasze talenty, 
gdzie osoby pragnące spotkać się w kołach zainteresowań będą miały możliwość 
poznania się, a także zaprezentowania swoich pasji innym.

• Mamy możliwość przygotowania wraz z kapłanami Wigilii dla osób samotnych  
w domu parafialnym.

• Aby ułatwić osobom starszym udział w liturgii, możemy uwrażliwić się nawzajem 
na potrzebę głośnego i wyraźnego mówienia podczas Mszy św.

• Możemy przedstawiać swoje świadectwa wiary na różnych naszych spotkaniach. 

Na poziomie pomocy innym potrzebującym

• Możliwe jest nasze zainteresowanie, wsparcie, udzielanie rad czy pomocnych 
wskazówek przy rozwiązaniu problemów. W wypadkach losowych możemy zorga-
nizować pomoc materialną i wsparcie duchowe. Możemy okazać serdeczność stra-
pionym, aby mieli nadzieję i ufność w miłosierdzie Pana i Jemu zawierzali swoje 
problemy.

• Możemy zorganizować zbiórkę sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, trwa-
łej żywności, okazać wsparcie przez sąsiedzkie obiady. Dla osób bezrobotnych, sa-
motnych możemy tworzyć grupy wsparcia i wskazywać instytucje, które pomagają 
potrzebującym w ciężkiej sytuacji materialnej np. Caritas.

Osobiste zaangażowanie od zaraz

• Możemy być bardziej wrażliwymi na problemy innych ludzi przez okazywanie 
życzliwości i zainteresowania, rozmowę i wysłuchanie. 

• Pomagać przy pracach domowych i robieniu zakupów.

• Wspierać finansowo osoby potrzebujące poprzez  ofiarność w zbiórkach pienię-
dzy, żywności, owoców i warzyw z działek, a także ubrań i innych przedmiotów.

• Zadeklarować comiesięczne wpłaty na Caritas czy udzielać się w pracach tego 
zespołu. 
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• Zaangażować się w sprawy społeczne przez uczestniczenie w wyborach.

Zaangażowanie od zaraz w Grupach Sąsiedzkich

• Modlić się w intencji osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza młodych małżeństw 
przeżywających trudności.

• Możemy odnaleźć osoby potrzebujące, zainteresować się ich sytuacją i pomóc  
w zawiezieniu do lekarza, zrobieniu zakupów, posprzątaniu mieszkania, przypilno-
waniu dzieci; poświęcić czas na rozmowę, poradę, wysłuchanie, udzielenie wspar-
cia a także pomóc materialnie.

• Możemy tworzyć dobre relacje sąsiedzkie i towarzyskie, co ośmieli nas w popro-
szeniu o pomoc i udzieleniu jej osobie potrzebującej.

Zaangażowanie od zaraz we wspólnocie parafialnej

• Podjąć modlitwę w intencji wszystkich dzieł w parafii.

• Uwrażliwiać wiernych na codzienny rachunek sumienia pod kątem spojrzenia na 
innych: Czy widzimy obok siebie drugiego człowieka, jego potrzeby i jak im zara-
dzamy?

• Możliwe jest zorganizowanie Klubu Seniora, telefonu zaufania, spotkań z psycho-
logiem.

• Możemy zaktywizować współpracę między organizacjami kościelnymi i świeckimi.

Zaangażowanie od zaraz przez wsparcie służby Caritas

• Wspierać modlitwą wszystkie sprawy Parafialnego Zespołu Caritas. 

• Przekazywać żywność dla potrzebujących oraz inne przedmioty gospodarstwa  
domowego.

• Informować na parafialnej stronie internetowej o oferowanej przez parafian po-
mocy wzajemnej, np. ogłoszenia typu oddam dobrą lodówkę albo propozycjach 
napraw domowych. Chodzi o tzw. giełdę bezinteresownej pomocy.

• Wspierać fundusz PZ Caritas poprzez systematyczne wpłaty na konto Caritas, 
kupowanie kartek świątecznych, chlebków itp. 

• Uwrażliwiać siebie i innych na problem niedostatku.

• Zainicjować współpracę z Bankiem Żywności, poszukiwać sponsorów, udzielać 
się w posłudze i zostać wolontariuszem.

• Pomagać w rozeznaniu potrzeb poprzez przekazywanie uczciwych informacji do 
PZ Caritas, aby pomoc trafiała do prawdziwie potrzebujących. 

• Należy podać dane: nr. telefonów, adresów e-mailowych organizacji, które będą 
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niosły pomoc, aby parafianie wiedzieli, gdzie zgłaszać dostrzeżone problemy.

Zakończone pierwsze spotkanie staje się początkiem refleksji, zatrzymania się 
nad  rzeczywistością, która, jeśli nawet nie dotyka nas bezpośrednio, to jest nam 
zadana. Musi wyzwolić działanie, przejaw dobra, ewangeliczne uczynienie czego-
kolwiek dla najmniejszych. Zapisane myśli, postulaty, pomysły, życzenia, propo-
zycje znajdą w swoim czasie urzeczywistnienie. Jeśli stanie się to w najmniejszym 
wymiarze, to i tak będzie wielkim dobrem. A wszystko niech dzieje się na chwałę 
Pana!



41 Rok Wydarzenia Synodalnego

Temat II
Jak według Jezusa wspólnota parafialna powinna  

traktować młodzież i jej przyszłość? 

Drugie spotkanie Grup Wydarzenia Synodalnego nad tekstami bazowymi po-
zwoliło odkryć, jaki sposób wspólnota parafialna rozumie ten temat. Nade wszyst-
ko był to czas doświadczenia działania Ducha Świętego we wspólnocie parafial-
nej. Wspólnotowe rozeznanie naszych spraw w świetle wiary, poszukiwanie woli 
Bożej w miejscu, czasie danym i zadanym nam przez Boga wypełniły treść spotka-
nia wedle nakreślonej formy.

CZĘŚĆ I: OBSERWUJEMY RZECZYWISTOŚĆ

Świat ludzi młodych

Na naszych spotkaniach zastanawialiśmy się nad młodzieżą i wyzwaniami 
związanymi z jej wychowaniem do życia w duchu wartości chrześcijańskich. 
Wspólnie stwierdzamy, że przyszłość ludzi młodych jest naszą ogromną troską. 
Odkryliśmy także wiele wezwań, jakie musimy podjąć, aby młodzieży, doświad-
czającej różnych trudności i mającej wiele pięknych pragnień, dopomóc we wła-
ściwych wyborach życiowych.

Najczęstsze opinie o młodzieży i jej zachowaniach

Wspólnie stwierdziliśmy, że mamy różne spostrzeżenia na temat zachowań  
i postaw dzisiejszej młodzieży. Dostrzegamy zarówno młodzież pełną nadziei i po-
święcenia dla innych, jak i tę, której sposób podejścia do życia budzi nasz niepokój.

W naszym środowisku spotykamy młodzież kulturalną i dobrze wychowaną, 
która ambitnie dąży do wyznaczonego sobie ideału. Wielu wartościowych ludzi 
podejmuje edukację w różnych szkołach i uczelniach, często z dużym wysiłkiem  
i prowadząc oszczędnościowy styl życia. Chcąc zabezpieczyć podstawowe wy-
datki, młodzież podejmuje dodatkowe zajęcia, np. korepetycje czy różne prace 
sezonowe. Ludzie młodzi angażują się w wielu środowiskach formacyjnych, 
włączając się w wolontariat i poświęcając swój wolny czas na służbę innym. 
Młodzież ta jest zaangażowana w życie Kościoła i społeczeństwa, obdarowując  
innych swym optymizmem i pełnym nadziei spojrzeniem na przyszłość.

Z niepokojem zauważamy również młodzież zachowującą się w sposób nieak-
ceptowany społecznie, która używa niekulturalnego słownictwa i ubiera się wyzy-
wająco dla podkreślenia swej oryginalności i niezależności. W relacjach z rodzi-
cami i osobami starszymi obserwujemy u tych młodych zachowania aroganckie, 
w których objawia się brak szacunku czy nawet agresja.
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W codzienności obserwujemy, że zachowanie młodych zmienia się zależnie 

od środowiska, indywidualnie mogą być osobami kulturalnymi i wrażliwymi,  
w grupie rówieśniczej przyjmują często nowe, pozowane i negatywne zachowa-
nia, dostosowując się do oczekiwań rówieśników. Wiele osób zauważa, że wśród 
młodych dziewczęta częściej sprawiają kłopoty wychowawcze niż chłopcy.

Naszym zdaniem duża część ludzi młodych jest skupiona na swoich potrze-
bach i realizacji planów związanych z wysokim standardem życia, przejawiając 
przy tym postawę roszczeniową. Młodzież pozostaje niejednokrotnie pod nega-
tywnym wpływem telewizji i Internetu, okazując coraz mniejsze zainteresowanie 
wiarą i życiem Kościoła. Wielu z nas uważa, że mamy taką młodzież, jaką sobie 
wychowaliśmy, podkreślając w ten sposób zaniedbania wychowawcze starszego 
pokolenia. Uważamy, że poprzez zapewnienie wszelkich materialnych potrzeb 
dzieci, rodzice przyczyniają się do tego, że dzieci nie potrafią rozporządzać pie-
niędzmi, podejmować samodzielnych decyzji i wywiązywać się z powierzonych 
zadań.

Mocne i słabe strony młodzieży jako wynik zmian w sposobie wychowania

Wspólnie zauważyliśmy, że dzisiejsza młodzież ma lepsze warunki do po-
głębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, często dzięki ogromnym 
staraniom i wysiłkom rodziców. Młodzież jest lepiej wykształcona, potrafi 
świetnie korzystać z osiągnięć techniki i często zna przynajmniej jeden język 
obcy. Z pewnością dzieci i młodzież pomagają w mniejszym stopniu w pracach 
domowych czy gospodarskich, mają zatem większe możliwości zaangażowania 
się na polu nauki i rozwoju zainteresowań. Jednocześnie wielu rodziców nie 
wdrożyło dzieci do domowych obowiązków. Wiele młodych ludzi prezentuje 
postawę roszczeniową, ucząc się tego od swych rodziców. Zdarza się także, że 
wielu młodych ludzi nie wie, co zrobić z wolnym czasem, szukają więc różnych 
rozrywek czy angażują się w grupy nieformalne. Obserwujemy brak postaw 
patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych i religijnych. Uważamy,  
że za mało uwagi rodzice poświęcają dzieciom i zbyt łatwo zgadzają się na ka-
prysy swoich pociech.

Widzimy, że niejednokrotnie motywacją do osiągnięcia jak najwyższego po-
ziomu wykształcenia u młodych ludzi jest zdobycie dobrej pracy w celu zaspo-
kajania rosnących potrzeb materialnych, co wiąże się również z przyjęciem kon-
sumpcyjnego stylu życia bez stawiania sobie jasnych wymagań.

Dostrzegamy, że część dzisiejszej młodzieży nie rozumie stylu wychowania  
i oczekiwań swoich rodziców, dąży do wczesnego uniezależnienia się od nich. 
Jednocześnie zauważamy, że dzisiejsza młodzież jest bardziej kreatywna i przed-
siębiorcza, bardziej ambitna w podejmowanych zadaniach, łatwiej nawiązuje 
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kontakty i szybciej przystosowuje się do nowych warunków. Według nas młodzież 
jest bardziej asertywna i odważna w swoim działaniu. Cechuje ją większe otwar-
cie na świat i postawa tolerancyjna wobec zmian zachodzących w rzeczywistości.

Wspólnie stwierdziliśmy, że duża część młodzieży nie szanuje osób starszych, 
szczególnie rodziców, nauczycieli, księży i często nie uznaje ich autorytetu. Bar-
dziej widoczne u ludzi młodych, niż było to wcześniej, jest odrzucanie w po-
stawie buntu zasad moralnych, wartości pielęgnowanych do tej pory we własnej 
rodzinie. Niepokoi nas, że młodzi ludzie często prezentują niski poziom kultury 
osobistej, co przejawia się arogancją, agresywnością, używaniem wulgaryzmów 
oraz postawą egoistyczną. Dzisiejsza młodzież częściej wpada w nałogi, wcześnie 
interesuje się współżyciem seksualnym i częściej je podejmuje, żyjąc w związkach 
niesakramentalnych.

Według nas młodzież czerpie z negatywnych wzorców zachodnich, co wyraża 
się w swobodzie zachowania, ubioru, u dziewcząt również w przesadnym maki-
jażu. Zdarza się, że młodzi ludzie bardziej troszczą się o ciało, a na dalszy plan 
odsuwają starania o wzrastanie w wierze i rozwój życia duchowego, a także troskę 
o zbawienie i życie wieczne.

Widzimy także, iż wielu rodziców jest bardziej zajętych życiem zawodowym 
niż troską o własne dzieci. Wynikiem tego są zaniedbania w wychowaniu mło-
dych  ludzi do posłuszeństwa i podstawowej dyscypliny. Dostrzegamy, że dorośli 
często nie radzą sobie z wychowaniem młodzieży.

CZĘŚĆ II: SIĘGNIJMY PO ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO

Wspólnie stwierdziliśmy, że czytelnym przesłaniem dla nas w wychowaniu 
dzieci i młodzieży ku pełnej dojrzałości i świętości jest przypowieść o synu mar-
notrawnym (Łk 15,11-32). 

Zawarte w niej nauczanie jest dla nas pomocą w zrozumieniu zachowań dzi-
siejszej młodzieży, która w swej wędrówce życia chce być niezależna, chce sa-
modzielnie decydować o swoim życiu, nie słuchając rad rodziców i innych do-
rosłych. Młodzi często odchodzą, buntują się przeciw zasadom i przykazaniom, 
odbierając je jako narzucone. Kiedy przychodzi czas dojrzewania wewnętrznego, 
wracają, przepraszając za popełnione błędy.

Wspólnie odkryliśmy, że wielkim darem dla młodzieży jest życie według 
Ewangelii i przykazań Bożych oraz umiejętność dzielenia się wszelkim dobrem 
z bliźnimi. Inspiruje nas w tym przede wszystkim przypowieść o bogatym mło-
dzieńcu (Mt 19,16-22), w której Chrystus zaprasza ludzi młodych do pójścia za 
Sobą i wypełnienia Jego woli w życiu, co jest źródłem prawdziwego szczęścia  
i spełnienia, za którym tęsknią ludzie młodzi.
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Wybraliśmy także inny fragment Listu do Efezjan (Ef 6,1-3), który podaje, że 

relacja między rodzicami i dziećmi powinna być budowana w oparciu o Dekalog: 
Czcij ojca swego i matkę swoją. Pragniemy, aby nasze życie rodzinne opierało się 
na prawdzie pochodzącej od Boga, co ułatwia budowanie lepszego świata, w któ-
rym zwycięża miłość, dobro i sprawiedliwość. Nasza młodzież powinna być jak 
winny szczep, pielęgnowany i doglądany, przycinany i nasłoneczniony miłością,  
a wyda plon stokrotny.

CZĘŚĆ III: POPATRZMY NA RZECZYWISTOŚĆ 

W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO

Życie wartościami Ewangelii

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdyby nasza młodzież kierowała się w życiu sło-
wem Bożym i Jego wolą zawartą w Dekalogu oraz pozostawała wierną orędziu 
Jezusowemu zawartemu w Ewangelii. Panu Jezusowi podobałoby się, gdyby lu-
dzie młodzi mieli pełne zaufanie do Niego i na Nim budowali swoje życie, kie-
rując się dobrocią i miłością do drugiego człowieka. Szczególnym szacunkiem  
i troską młodzi powinni otaczać rodziców, szanując ich rady i wskazania, wypły-
wające z życiowego doświadczenia. 

Pan Jezus cieszyłby się, gdyby nasza młodzież, która pięknie określa sama sie-
bie pokoleniem Jana Pawła II, kontynuowała jego przesłanie w swych wyborach 
życiowych, dążąc wytrwałe do osiągnięcia świętości przez wymaganie od siebie 
nawet wtedy, gdy inni od niej nie wymagają.

Panu Jezusowi podobałoby się, gdyby młodzież aktywnie angażowała się w 
życie naszej społeczności, wykazując młodzieńczą wrażliwość na potrzeby dru-
giego człowieka. Taka młodzież powinna, z mocną wiarą i przywiązaniem do 
Kościoła i Ojczyzny, krzewić postawy patriotyczne przez swoją pracowitość, 
uczciwość i kompetencję w podejmowanych zadaniach.

Pan Jezus pochwaliłby młodzież, która zachowuje się kulturalnie w każdej  
sytuacji, pielęgnuje tradycje wyniesione ze swoich rodzin i buduje całe swoje 
życie na Bogu jako Wartości Najwyższej.

Relacje, jakie tworzymy w rodzinie 

Pan Jezus pochwaliłby ludzi młodych, gdyby z miłością odnosili się do ro-
dziców i doceniali ich obecność w swoim życiu, okazując szczególny szacunek  
i tworząc bliskie relacje zarówno z rodzicami, jak i swoim rodzeństwem. Według 
Chrystusa młodzi powinni tworzyć szczere i prawdziwe relacje z rodzicami, opar-
te na prawdomówności, aktywnym słuchaniu i radosnym współuczestniczeniu  
w życiu rodziny.
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Pan Jezus cieszyłby się, gdyby rodzice przez częste rozmowy i cierpliwe słu-

chanie budowali z dziećmi relacje oparte na zaufaniu, dając im wsparcie i okazu-
jąc dumę z ich osiągnięć. Rodzice powinni dawać dorastającym dzieciom przy-
kład właściwego korzystania z wolności w podejmowaniu wyborów w dorosłym 
życiu.

Panu Jezusowi podobałoby się, gdyby dorastające dzieci przejmowały część 
obowiązków, jakie w rodzinie pełnią rodzice, by przychodziły im z pomocą  
i wspierały ich słabnące siły. Dzieci rozpoczynające dorosłe życie powinny pielę-
gnować wartości wyniesione z domu rodzinnego i wnosić je do własnych rodzin, 
dając w ten sposób rodzicom powód do dumy i radości.

Pan Jezus cieszyłby się, gdyby młodzi ludzie, którzy pobłądzili w życiu czy 
wyrządzili jakieś krzywdy rodzicom, powracali ze skruszonym sercem i pew-
nością, że zostaną przyjęci przez nich z miłością, otrzymując ich przebaczenie  
i zaproszenie do odbudowy nadszarpniętej więzi i zaufania. 

Zaangażowanie w parafii i społeczeństwie

Pan Jezus cieszyłby się, gdyby młodzież była solą w parafii i społeczeństwie, 
wypełniając w ten sposób swe życiowe powołanie. Według naszego Pana zapał 
młodych ożywia działalność parafii: swoim entuzjazmem młodzież daje nadzie-
ję innym poprzez m.in. uczestnictwo w organizowaniu uroczystości kościelnych, 
w nabożeństwach, w prowadzeniu modlitw i śpiewu. 

Chrystus pochwaliłby młodzież, gdyby uczestniczyła w grupach formacyjnych, 
aby rozwijać swą duchowość oraz kształtować w sobie postawę służby innym w 
duchu odpowiedzialności za cały Kościół (np. w harcerstwie, oazie). Młodzież 
bogata Bogiem to młodzież zdrowa moralnie, budująca swe rodziny na Dekalogu 
i sakramentach świętych. Uważamy, że młodzież z grup formacyjnych powinna 
mieć swój udział w dbaniu o porządek i czystość świątyni, auli i sal parafialnych, 
z których korzysta.

Nasz Pan pochwaliłby młodzież, gdyby przejmowała od starszych cenne war-
tości, takie jak: wiara, patriotyzm, pełna rodzina, zasady moralne – pielęgnując 
je i przekazując następnym pokoleniom. Swoją odpowiedzialność za ojczyznę,  
za miasto i środowisko, w którym żyje młodzież powinna wyrażać poprzez życie 
ideałami (m.in. przez udział w wyborach, udział w sesjach Rady Miejskiej). Po-
winna z radością nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym, dzieląc się swoimi 
talentami, wiedzą, umiejętnościami, angażując się ze świeżym spojrzeniem i ener-
gią w wolontariat. Pan Jezus chciałby, aby młodzi byli aktywowani, motywowani 
i wspierani, lecz nie wykorzystywani przez dorosłych. 

Panu Jezusowi podobałoby się, gdyby nasza młodzież czerpała z nauczania 
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Jana Pawła II i wymagała od siebie nawet, gdyby inni nie wymagali, trwając na 
swoim Westerplatte i stając się w ten sposób nadzieją Kościoła.

CZĘŚĆ IV: ZOBACZMY, CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY POMÓC 

MŁODZIEŻY W DĄŻENIU DO  ŚWIĘTOŚCI

Osobiście i w rodzinach możemy:

• Dawać młodzieży dobry wzór życia chrześcijańskiego osobiście i w rodzinach, 
zgodnego z przykazaniami Bożymi i Ewangelią, opartego na prawdzie i miłości 
do Boga i bliźniego.

• Swoim zaangażowaniem w parafii zaciekawić młodzież życiem Kościoła, uka-
zując, że idzie on z duchem czasu, że chce zrozumieć jej potrzeby i pomóc w 
dążeniu do świętości; dawać świadectwo, że życie chrześcijańskie może być cie-
kawe i radosne.

• Modlić się za młodzież, również zapraszać młodzież do wspólnej modlitwy; 
ofiarować w jej intencji post i cierpienia.

• Przedkładać wartości „być” nad „mieć” i wpajać to młodzieży jako zasadę  
życiową.

• Zachęcić naszą młodzież do uczestnictwa w grupach formacyjnych.

• Zadbać, by młodzież korzystała z sakramentów św. i podsuwać jej lektury  
o tematyce religijnej.

• Zainteresować się życiem młodzieży – tym, co robi, co ją interesuje, czego 
pragnie. Rozpoznać predyspozycje, by pomóc rozwijać talenty i wykorzystywać 
dobre pomysły ludzi młodych. Zauważać u młodzieży to, co dobre i mówić jej,  
że jest ważna i potrzebna.

• Traktować młodych ludzi jak dzieci Boże i szanować ich jako osoby, nie pogar-
dzać ich słabościami.

• Okazać młodzieży swoje zainteresowanie przez otwarty dialog, tzn. rozmawiać, 
dyskretnie i z wyczuciem, cierpliwie napominać, tłumaczyć, wskazywać dobre 
wzorce, ideały. 

• Zwracać uwagę na złe zachowania ludzi młodych. Troszczyć się o kulturę języ-
ka młodzieży. Możemy pomóc młodzieży w odpowiednim korzystaniu z telewizji 
czy komputera.

• Okazywać zrozumienie dla jej postępowania i motywów działania. Zachować 
prawo do popełniania błędów. Wspierać w trudnych momentach i pomagać mło-
dym w wykonywaniu trudnych zadań bez wyręczania ich. Wymagać od młodzie-
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ży odpowiedzialności za swoje czyny. 

• Inspirować ludzi młodych do działania, nauki, pracy, dobrego zachowania.

• Wspierać młodzież w podejmowaniu właściwych decyzji i obieraniu dobrej dro-
gi życiowej. Dorośli przez swoją postawę i zaangażowanie mogą być wzorem dla 
dorastającej młodzieży.

• Otoczyć troską nie tylko swoje dorastające dzieci, ale także z innych rodzin.

Angażując się w Grupach Sąsiedzkich możemy:

• Modlić się w intencji ludzi młodych, ofiarować za nich Msze św. i różaniec. 
Uważamy, że możemy ukazywać im modlitwę jako dany nam dar osobistej odpo-
wiedzialności za nasze życie i nasz świat.

• Uwrażliwiać młodzież na obecność Boga w ich życiu i przez własny przykład 
zachęcać do korzystania z sakramentów św., do uczestnictwa w nabożeństwach 
oraz do korzystania z prasy, książek religijnych. 

• Zachęcać młodzież do zaangażowania się w parafii, zapraszać ją na spotkania, 
dawać przykład zaangażowania się we wspólne tworzenie spotkań sąsiedzkich, 
okazywać życzliwość i być otwartym na ich problemy.

• Postarać się, aby chwalić młodzież za to, co dobre, zachęcając do dalszego  
zaangażowania.

• Mądrze i skutecznie reagować na zło i napominać młodzież, uważając, by nie 
krytykować wszystkich jednakowo i nie „oceniać jedną miarą”.

• Szczerze rozmawiać z młodzieżą. 

• Uwrażliwiać dorosłych na dawanie młodzieży właściwego przykładu i uczenie 
jej używania słów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

• Służyć doświadczeniem i życiową radą, wspierać ciekawe inicjatywy młodzieży.

• Wpływać na instytucje i prawo w celu zmiany świata, angażując się w inicjaty-
wy społeczne.

• Zadbać o życie kulturalne, by młodzież miała możliwość  uczestniczenia w nim.

• Wspierać rodziny, które mają problemy z dorastającą młodzieżą, służąc radą  
i modlitwą.

Możemy angażując się we wspólnocie parafialnej:

• Jeden raz w miesiącu sprawować Mszę św. w intencji młodzieży. 

• Wprowadzić kazania dla młodzieży i omawiać sprawy szczególnie ją interesujące. 
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• Przypominać o odpowiednim zachowaniu podczas Mszy św. i nabożeństw.

• Zatroszczyć się o pomoc kapłanów w rozwiązywaniu trudnych spraw naszej 
młodzieży.

• Podjąć starania, by docierać do młodzieży, zwłaszcza tej, która zagubiła się  
i przygarniać ją, pokazywać możliwości angażowania się w istniejące grupy for-
macyjne, pokazywać ich atrakcyjność, informować, zachęcać.

• Zatroszczyć się o dobór właściwych opiekunów i animatorów, a także odpo-
wiednią formację i program, by grupy dobrze spełniały swoją rolę.

• Zachęcić do posługi wolontariatu.

• Podjąć starania nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej, aby włą-
czyć młodzież do współodpowiedzialności za parafię. 

• Doceniać i chwalić młodzież, a nie tylko krytykować.

• Utworzyć całodobowy telefon zaufania, pod którym dyżurowałby ksiądz lub 
psycholog.

• Wznowić działalność kawiarenki parafialnej oraz zorganizować czytelnię z klu-
bem dyskusyjnym.

• Organizować pogadanki na temat takich wartości jak: rodzina, czystość przed-
małżeńska, zasady komunikacji i relacji z drugim człowiekiem, co dałoby mło-
dym ludziom wiedzę ułatwiającą wejście w dorosły świat, a także znajomość za-
grożeń obecnych we współczesnym świecie. 

• Organizować wycieczki, pielgrzymki, rajdy, obozy kolonie, a także sportowe 
turnieje parafialne i międzyparafialne dla młodzieży.

• Utworzyć zespół muzyczny i scholę parafialną dla różnych grup wiekowych, 
organizować występy na scenie parafialnej, a także zapraszać artystów na koncer-
ty, wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi, aby nasza młodzież rozwijała 
swoje talenty artystyczne.

Drugie spotkanie wyzwoliło świadomość troski o młodzież, wszak od niej zależeć 
będzie jutro w rodzinie, społeczeństwie, świecie. To także sposobność autoreflesji 
nad wkładem dorosłych w kształtowanie oblicza młodzieży, jej ducha i sumienia. To 
wielka troska o zachowanie wiary i tradycji w obliczu destrukcyjnego trendu wycho-
wawczego świata mediów. Temat musi  inspirować, nawet obnażenie bezsilności do-
rosłych może stać się błogosławieństwem. Zostaje tylko Bóg, któremu można, trzeba 
i należy powierzyć i zawierzyć. Jeśli stanie się to w najmniejszym wymiarze, to i tak 
będzie wielkim dobrem. A wszystko niech dzieje się na  chwałę Pana!
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Temat III
Jak według Jezusa wspólnota parafialna powinna  

traktować rodzinę i nowe rodziny przybyłe do parafii? 
Trzecie spotkanie Grup Wydarzenia Synodalnego nad tekstami bazowymi 

pozwoliło odkryć, w jaki sposób nasza wspólnota parafialna rozumie ten temat. 
Nade wszystko był to czas doświadczenia działania Ducha Świętego we wspólno-
cie parafialnej. Wspólnotowe rozeznanie naszych spraw w świetle wiary, poszuki-
wanie woli Bożej w miejscu, czasie danym i zadanym nam przez Boga wypełniły 
treść spotkania wedle nakreślonej formy.

CZĘŚĆ I: OBSERWUJEMY RZECZYWISTOŚĆ

Rodziny w parafii św. Barbary w Łęcznej w dążeniu do świętości

W czasie grudniowego spotkania zastanawialiśmy się nad tym, jak powin-
ny wyglądać nasze relacje rodzinne, małżeńskie i sąsiedzkie. Dokonaliśmy 
porównania relacji współcześnie występujących z relacjami występującymi 
dawniej. Oceniliśmy, jakie czynniki wpływają na polepszenie więzi w rodzi-
nie, małżeństwie i sąsiedztwie oraz jakie okoliczności prowadzą do ich po-
gorszenia. 

Najczęstsze opinie dotyczące rodziny i jej aktualnej sytuacji 

Naszym zdaniem przeważa opinia, że obecnie następuje kryzys rodziny i war-
tości oraz tradycji w niej przekazywanych, słabną więzy rodzinne, wzrasta ilość 
rozwodów. W wielu rodzinach wiara nie stanowi podstawy życia, jest elementem 
nieistotnym. 

Większość ludzi uważa, że rodzina jest bardzo ważna, stanowi fundament. Jed-
nak wiele rodzin nie ma dla siebie nawzajem czasu przez ciągły pośpiech za pra-
cą, karierą i pieniądzem, wskutek czego pogłębia się niezrozumienie pomiędzy 
członkami rodziny. Część ludzi uważa, iż młodzież traktuje rodzinę jako miej-
sce zaspokojenia swoich potrzeb, nie dając nic z siebie. Wzrasta brak szacunku 
do rodziców i osób starszych, brakuje autorytetów. Wielu ludzi widzi, że dzie-
ci często pozostawiane są same sobie. Coraz więcej młodych osób żyje ze sobą  
w nieformalnych związkach, traktując instytucję rodziny jako przeżytek. Sytuacja 
społeczno - socjalna i finansowa wielu rodzin jest obecnie bardzo trudna.

Według nas część młodzieży nie chce przejąć odpowiedzialności za swoje ży-
cie, nie chce się ustatkować, kieruje się wygodnictwem, dlatego nie spieszy się  
z opuszczeniem rodzinnego domu i podjęciem decyzji o założeniu własnej rodzi-
ny. Niektórzy wolą żyć w związkach niesakramentalnych, ponieważ taki związek 
łatwiej zakończyć i nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych. 
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Tacy ludzie nie liczą się także z konsekwencjami religijnymi. Młode małżeństwa 
często nie chcą zbyt szybko mieć dzieci.

Wspólnie stwierdziliśmy, że dzieci pragną ciepła i bezpieczeństwa, jakie daje 
rodzina. Rodzice również potrzebują ciepła i miłości wyrażanej przez dzieci.  
Kochająca się rodzina jest jedynym naturalnym środowiskiem do wychowania 
dzieci, chcianym przez Boga.

Charakterystyka rodzin 

Wspólnie odkryliśmy, że w naszej parafii są zarówno rodziny, w których człon-
kowie nie mają dla siebie nawzajem czasu, żyją w pogoni za dobrami material-
nymi, wchłonięci przez konsumpcjonizm, jak i rodziny wierzące, których członko-
wie wspólnie uczestniczą we Mszy św., działają w grupach formacyjnych, dbają  
o rozwój duchowy dzieci i podtrzymują tradycje. Te pierwsze stawiają Boga  
i swoją religijność na drugim miejscu. Wartości religijne nie mają dla nich więk-
szego znaczenia – uważają, że człowiek może nadać sens swemu życiu bez odwo-
ływania się do tradycji chrześcijańskich. Coraz więcej ludzi, zarówno młodych, 
jak i starszych, akceptuje związki niesakramentalne. Młodzi często nie liczą się 
w tym względzie ze zdaniem swoich rodziców. 

Jesteśmy zaniepokojeni zjawiskiem izolacji rodzin, które żyją obok siebie, ale 
są zamknięte na najbliższe środowisko. W wielu rodzinach brakuje jednego z ro-
dziców z powodu zagranicznego wyjazdu za pracą czy przez rozpad małżeństwa. 
Rodziny coraz częściej są niewydolne wychowawczo, preferują bezstresowe wy-
chowanie. Często dzieci chłoną pseudowartości z telewizji czy gier komputero-
wych. 

Wspólnie zaobserwowaliśmy, że w naszej parafii występuje duża rotacja ro-
dzin. Wiele z nich jest w coraz trudniejszej sytuacji materialnej z powodu bezro-
bocia czy chorób.

Porównanie współczesnych relacji rodzinnych, małżeńskich i sąsiedzkich 
z relacjami występującymi dawniej

Naszym zdaniem dzisiejsze rodziny mają lepsze warunki życiowe, co związa-
ne jest z postępem techniki – mamy na myśli łatwy dostęp do książek, telewizji, 
Internetu. Rodzice przejawiają dziś większą troskę o dobre wykształcenie dzieci. 
W relacjach małżeńskich jest obecnie więcej równości, partnerstwa – małżonko-
wie coraz częściej dzielą się obowiązkami, wspólnie planują i decydują.

Dostrzegamy, że obecnie nastąpił kryzys autorytetu dorosłych i starszych 
wśród młodzieży i dzieci. Zauważamy, że dzieci często są wychowywane w 
niepełnych rodzinach – nie mają rodziców, dziadków. Kiedyś było dużo rodzin 
wielopokoleniowych, w których uczono szacunku do starszych członków rodziny. 
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Związki rodzinne ulegają osłabieniu, zanikają rodziny wielopokoleniowe – mło-
dzi chcą żyć oddzielnie, skupieni na sobie, niejednokrotnie nie chcą opiekować 
się starszymi rodzicami. Obserwujemy, że zanika staropolska gościnność, utrwala 
się zamykanie na sąsiadów. Zmienił się również model wychowania dzieci, nie-
którzy rodzice pogłębiają relacje ze swoimi dziećmi, niektórzy jednak zaniedbują 
ich wychowanie, ponieważ nie mają dla nich czasu. Wielu rodziców zwalnia dzie-
ci i młodzież z obowiązków domowych, wręcz służy dzieciom, ucząc ich postawy 
roszczeniowej. 

Obecnie rodzice bardziej skupiają się na wartościach materialnych i obowiąz-
kach zawodowych, aniżeli na dbaniu o wartości religijne – w wierze jesteśmy 
niedojrzali, kuleje życie religijne. Często prowadzi to do zniszczenia moralnego. 
Niektórych do nadmiernej pracy, także za granicą, zmusza trudna sytuacja ma-
terialna oraz brak pomocy ze strony państwa m.in. dla rodzin wielodzietnych. 
Sakrament małżeństwa nie jest dziś tak szanowany jak dawniej, obecnie coraz 
więcej ludzi przyzwala na rozwody i związki niesakramentalne. Rodziny poddają 
się ogromnemu wpływowi mediów, które często skutecznie kreują nieprawdziwą 
rzeczywistość, przekazują fałszywe wartości.

CZĘŚĆ II: SIĘGNIJMY PO ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO 

Pragniemy żyć w zgodzie w naszych rodzinach, we wzajemnej miłości, sza-
cunku i zrozumieniu, praktykując przykazanie miłości, dlatego największym 
wzorem do naśladowania jest dla nas przykład życia Świętej Rodziny. 

Pragniemy być rodzinami, które są zaangażowane w ewangelizację i podejmu-
ją misję wychowania młodego pokolenia, w których rodzice i dzieci będą wza-
jemnie się szanowali i kochali, okazując sobie pomoc i wsparcie. Chrystus uczy 
nas postępować tak, jak w przypowieści o synu marnotrawnym. 

Ważnymi dla nas słowami, jakimi powinniśmy się kierować w życiu małżeń-
skim, są słowa Pana Jezusa: Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 
Mężowie miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi oraz Gdzie dwóch lub 
trzech spotyka się w Imię moje, tam i ja jestem pośród nich, ponieważ one zachę-
cają nas do wspólnej modlitwy w rodzinach.

CZĘŚĆ III: POPATRZMY NA RZECZYWISTOŚĆ 

W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO 

Idealna rodzina

Pan Jezus czułby się dobrze w rodzinie, którą cechuje szacunek, przebacze-
nie, wzajemne zrozumienie, wsparcie, prawdomówność, umiejętność słuchania, 
otwarcie, wdzięczność, szacunek do autorytetu starszych. Naszemu Panu podo-
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bałoby się, gdyby małżonkowie byli otwarci na dawanie nowego życia. Rodzina 
powinna być otwarta na Boga i Jego opiekę, ufna w Jego miłość: Jeśli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Wzorem życia 
dla rodzin chrześcijańskich jest rodzina z Nazaretu. 

Według Chrystusa w idealnej rodzinie styl życia powinien opierać się na za-
chowywaniu właściwej hierarchii wartości, autorytecie rodziców i wychowaw-
ców, wychowaniu dzieci w pełnych rodzinach, szacunku dla tradycji i byciu ra-
zem przez wspólne spożywanie posiłków, wspólne spędzanie wolnego czasu, bra-
terstwo i więzi międzypokoleniowe. Rodzice powinni się kochać i szanować oraz 
być przykładem dla dzieci.

Pan Jezus cieszyłby się, gdyby każda rodzina była naturalnym środowiskiem mi-
łości, gdzie jej członkowie mogliby liczyć na szczerą rozmowę, na doświadczenie 
przebaczenia, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, wspólne przeżywanie wzlotów 
i upadków. Idealna rodzina powinna być pierwszym i najważniejszym miejscem 
nauki i pogłębiania wiary, wspólnej modlitwy, kształtowania siebie nawzajem.

Wychowanie dzieci

Według Pana Jezusa wychowanie dzieci jest najważniejszym zadaniem rodziny 
poprzez uczenie szacunku do drugiego człowieka, miłości do Boga i Ojczyzny, 
sprawiedliwości, solidarności, odpowiedzialności za dobro wspólne, życie w po-
słuszeństwie i wdzięczności. Relacje rodziców z dziećmi powinny opierać się na 
jasno określonych zasadach, prawach i obowiązkach, dostosowanych do możli-
wości fizycznych i psychicznych dzieci. 

Rodzice powinni pamiętać o ich niezastąpionej roli w wychowaniu dzieci i nie 
oddawać całości ich wychowania osobom trzecim (szkole czy innym instytucjom 
świeckim). Pan Jezus chciałby, aby media nie przejmowały roli rodziny w wy-
chowywaniu dzieci. Rodziny powinny także chronić dzieci przed patologicznym 
wpływem grup rówieśniczych. 

Powinniśmy mieć do naszych dzieci cierpliwość i wychowywać zdrową, 
mądrą miłością. Chwalić za osiągnięcia, a w razie potrzeby mądrze karcić, aby 
kształtować w nich wewnętrzną dyscyplinę.

Relacje pomiędzy poszczególnym członkami rodziny i między pokoleniami

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdyby w naszych rodzinach panowała wzajemna 
miłość, zrozumienie, szacunek, dbanie o siebie nawzajem, szczerość wobec innych 
członków rodziny i bezinteresowna służba sobie nawzajem. Według naszego Pana, 
rodzinę powinna łączyć wspólna modlitwa i uczestnictwo we Mszy św., życie we-
dług dekalogu i Ewangelii, przekazywanie tradycji rodzinnych, wspólne posiłki, 
spędzanie świąt i uroczystości rodzinnych w gronie bliższej i dalszej rodziny.
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Według Chrystusa rodziny powinny korzystać z doświadczenia starszych 

i czerpać z ich mądrości. Dzieci powinny być posłuszne rodzicom i dziadkom. 
W starości, chorobie i potrzebie okazywać im pomoc materialną i moralną. Ro-
dzice i dziadkowie powinni unikać wykorzystywania swojej pozycji w rodzinie, 
wywierania presji na swoich dzieciach i wnukach oraz realizowania własnych 
planów, szanując autonomię rodziców w wychowaniu dzieci. 

Jezusowi podobają się wielopokoleniowe rodziny żyjące w zgodzie, miłości  
i wzajemnym szacunku, które promieniują dobrem na całe społeczeństwo. Re-
lacje w takiej rodzinie stanowią bazę dla prawdziwych więzi w Kościele, społe-
czeństwie i państwie.

Rola rodziny chrześcijańskiej we wspólnocie kościelnej i w społeczeństwie

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdyby nasze rodziny były zaangażowane w życie 
parafii poprzez tworzenie wspólnoty wspólnot, udział w akcjach charytatywnych, 
w wydarzeniach parafialnych i uroczystościach kościelnych. Chrześcijańska ro-
dzina, aby wypełnić swoją misyjną rolę, powinna zachęcać innych do udziału  
w grupach formacyjnych i zaangażowania się w życie parafii.

Pan Jezus ucieszyłby się, gdyby nasze rodziny żyły na co dzień słowem Bo-
żym, świadczyłyby o tym, że ważniejsze dla nich jest „być” niż „mieć”, jak rów-
nież odrzucałyby antykoncepcję, in vitro, rozwody, związki cywilne i współżycie 
bez ślubu jako niezgodne z wolą Chrystusa. 

Według naszego Pana, rodzice powinni pomagać dzieciom odkrywać swoje 
powołanie jako dzieci Bożych i pozwolić młodzieży samodzielnie wybierać drogi 
życia, wspomagać ją swoim doświadczeniem i radą.

Chrześcijańska rodzina powinna być pierwszym, najważniejszym nauczy-
cielem wiary i nauki Kościoła w budowaniu życia według Ewangelii. Powinna 
angażować się w życie polityczne i społeczne poprzez kształtowanie postawy 
obywatelskiej, dbanie o symbole religijne i narodowe w każdej przestrzeni życia, 
przekazywanie młodzieży wartości patriotycznych i uczenie jej prawdziwej histo-
rii własnego kraju.

CZĘŚĆ IV: ZOBACZMY, CO MOŻNA ZROBIĆ, 

ABY DĄŻYĆ DO IDEAŁU RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Osobiście

• Może podjąć pracę nad sobą w celu zmiany swojego życia i postępowania, 
okazać dobrą wolę w pokonywaniu własnych słabości w dążeniu do ideału, by 
przez świadomy rozwój dążyć do świętości i tym samym budowania idealnej 
rodziny. 
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• Możliwe jest budowanie idealnej rodziny w oparciu o modlitwę, by być dobrym 
wzorem dla dzieci jako rodzice czy dziadkowie. 

• Możemy wychowywać nasze dzieci według zasad Ewangelii. Każdy z nas może 
zatroszczyć się o czytanie Pisma Świętego, dzielenie się słowem Bożym z innymi 
członkami rodziny i żyć Ewangelią na co dzień: w domu, w pracy, w szkole. 

• Możemy rozwijać swoją wiarę, pogłębiając wiedzę religijną poprzez odpowied-
nią lekturę: czytanie Pisma Świętego, prasy katolickiej oraz książek o treściach 
chrześcijańskich.

• Możliwe jest przyjęcie właściwej hierarchii wartości, aby żyć według przykazań 
Bożych i kościelnych, być uczciwym, bardziej otwartym na innych. Możemy za-
troszczyć się o dostrzeganie w drugim człowieku Jezusa i własnym przykładem 
pokazywać innym, jakie owoce w życiu wiary niesie bliskość z Chrystusem.

• W życiu codziennym możemy budować idealną rodzinę przez większą dbałość 
o członków rodziny, tworzenie bliskich relacji i odnoszenie się do wszystkich  
z szacunkiem: Kochać bliźniego swego jak siebie samego.

• Możliwa jest dla nas troska o wzajemne słuchanie się w rodzinach, bez narzu-
cania własnego zdania, co pozwala na wspólne podejmowanie dojrzałych decy-
zji. Każdy członek rodziny poczuje się ważny i potrzebny, bo będzie miał pełny 
udział w życiu rodziny.

• Możemy zadbać o kultywowanie tradycji rodzinnych, pamiętanie o uroczysto-
ściach, sprawianie sobie nawzajem przyjemności, wspólne wykonywanie codzien-
nych czynności, np. przygotowywanie obiadu. 

• Możemy także mówić szczerze o tym, co nas boli i być dla siebie oparciem 
w trudnych chwilach. Starać się panować nad emocjami i wybaczać innym ich 
słabości oraz żyć tak, aby nikt przez nas nie płakał – z pokorą, cierpliwością  
i cichością znosić siebie i służyć sobie nawzajem.

• Uważamy, że możemy okazywać więcej wyrozumiałości w rodzinie i w sąsiedz-
twie, aby przez większe otwarcie budować głębsze więzi w relacjach z sąsiadami, 
np. przez odwiedziny.

We wspólnocie

• Jako grupa ludzi możemy otoczyć modlitwą rodziny potrzebujące, wspierać je 
dobrym słowem i pomocą, nie być obojętnym na ich problemy.

• Uważamy także, że możliwe jest częstsze spotykanie się, aby podtrzymać spo-
tkania sąsiedzkie, odważne dawanie świadectwa, by wzajemnie wspierać się  
i angażować nowe rodziny do wspólnot sąsiedzkich i formacyjnych. 
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• Widzimy możliwość zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu 
parafialnym.

• Możemy zatroszczyć się o to, aby uczyć się nie krytykować innych, nie osądzać, 
nie pozwalać na plotkowanie, słuchać się wzajemnie i wspólnie podejmować różne 
inicjatywy, np. sprzątanie kościoła czy dbałość o porządek w otoczeniu mieszkania 
czy na klatkach w bloku.

• Możemy wspólnie walczyć o prawa rodziny, godność rodzicielstwa i macierzyń-
stwa oraz bronić chrześcijańskiego modelu rodziny, włączając się w inicjatywy 
społeczne.

• Z pewnością jesteśmy w stanie włączać się w kościelne akcje charytatywne przez 
np. ufundowanie obiadu przez grupę sąsiedzką dla ubogiego dziecka.

W parafii

• Jako możliwe widzimy przygotowywanie kazań na temat rodziny, autorytetu ro-
dziców, otwartości rodziny na innych oraz świadectw rodzin dążących do ideału,  
a także kontynuowanie wydarzeń parafialnych, które angażują całe rodziny. 

• Widzimy możliwość szczególnej troski o młode małżeństwa, narzeczonych i mło-
dzież, by wskazywać im właściwy kierunek rozwoju, który będzie podstawą do 
tworzenia w przyszłości szczęśliwej rodziny. Powinniśmy otoczyć opieką duszpa-
sterską i modlitewną małżeństwa niesakramentalne.

• Możemy organizować warsztaty dotyczące wychowania, zajęcia terapeutyczne, 
spotkania ze specjalistami, pogadanki na temat współczesnych problemów, np. in 
vitro, antykoncepcji, życia intymnego małżonków w każdym wieku, zagrożeń,  
na jakie narażone są rodziny.

• Widzimy możliwość rozwiązywania problemów osobistych lub rodzinnych w at-
mosferze szczerej rozmowy, korzystając z pomocy kapłanów w poradni rodzinnej.

• Możemy wspierać rodziny zagrożone rozpadem poprzez stworzenie duszpaster-
stwa rodzin oraz modlitwę o ich świętość.

• Możemy zatroszczyć się o rodziny przeżywające trudności – pomóc w kontakcie 
z poradnią rodzinną.

• Możemy wspierać rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej poprzez ofiary, 
składki, paczki okolicznościowe. 

• Potrzebne i możliwe jest otoczenie opieką matek samotnie wychowujących dzie-
ci, a także organizowanie dla nich wspólnych spotkań.

• Możemy włączać się w inicjatywy społeczne na rzecz ustawodawstwa sprzyjają-
cego rodzinie.
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Trzecie spotkanie pozwoliło na nowo spojrzeć na rodzinę, w wymiarze własnym  

i społecznym. Jakość rodziny w aspekcie duchowym, kulturowym, materialnym 
przekłada się na wspólnotę. W obliczu licznych zagrożeń współczesności jest obiek-
tem troski, zwłaszcza  Kościoła. Jakież wyzwania niosą rozważane treści? Czy moż-
liwa jest zdrowa rodzina bez odniesienia jej funkcjonowania do zasad Ewangelii? 
Odpowiedzialność osobista i wspólnotowa jest dana i zadana. Wyzwolić musi tro-
skę przełożoną na czyn. Jeśli stanie się to w najmniejszym wymiarze, to i tak będzie 
wielkim dobrem. A wszystko niech dzieje się na chwałę Pana!
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14 V 2011. Zgromadzenie 
Parafialne. Podczas 
zakończenia Wydarzenia 
Synodalnego w obecności 
ks. Bpa Artura Mizińskiego 
zaprezentowane zostały 
Dokumenty Synodalne. 
Następnie Sekretariat 
przeprowadził głosowanie 
nad przyjęciem 
Dokumentów. Głosy zliczała 
wybrana grupa lektorów

Uczestnicy Zgromadzenia: Zespół Duszpasterski, Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół 
Koordynacyjny i Rejonowe Zespoły Koordynacyjne, Posłańcy i Animatorzy Grup Wydarzenia 
Synodalnego oraz przedstawiciele wszystkich wspólnot formacyjnych



58 Kronika wydarzeń

14 V 2011. Szczególnym momentem Eucharystii była intronizacja Dokumentów Wydarzenia 
Synodalnego. Ks. Proboszcz wraz z towarzyszącymi mu akolitami przyniósł je do ołtarza,  
a następnie poprosił ks. Biskupa, aby utwierdził wspólnotę parafialną w poszukiwaniu woli Bożej

14 V 2011. Zatwierdzenie Dokumentów Wydarzenia Synodalnego i Wspólnotowego Wyznania 
Wiary poprzez złożenie na nich podpisów ks. Biskupa, ks. Proboszcza, Sekretariatu Zgromadzenia 
Parafialnego oraz członków Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego

14 V 2011. Po zatwierdzeniu dokumentów nastąpił akt Wspólnotowego Wyznania Wiary. Każdy 
z uczestników Eucharystii otrzymał wydrukowany tekst, a następnie cała wspólnota dokonała 
uroczystego odczytania go
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14 V 2011. Ks. Biskup Artur Miziński i ks. Proboszcz Andrzej Lupa zatwierdzają 
Dokumenty Wydarzenia Synodalnego

14 V 2011. Dokumenty Wydarzenia Synodalnego zatwierdzają również 
przedstawiciele wspólnoty parafialnej
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16 X 2004. Nawiedzenie parafii 
przez Matkę Bożą w znaku Obrazu 
Jasnogórskiego 

20-21 VIII 2005. Gościmy  Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Parafii  realizujących 
program odnowy i ewangelizacji

17 VI 2007. Uroczystość nadania 
Świętego Patrona poszczególnym 
Rejonom w parafii 

14-22 XI 2009. Drugie w historii parafii 
Misje Święte. Rozważania prowadzi  
ks. Mariusz Nakonieczny z Lublina

9-10 I 2010. Uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie Kolędników Misyjnych. Z Dobrą Nowiną 
do rodzin wyruszyło piętnaście grup kolędniczych. Dzieło to prowadzone jest od 2000 roku
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Temat IV
Jak według Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować 
małe wspólnoty, lokalne środowiska społeczne, gdzie każdy  

z nas żyje na co dzień?
Czwarte spotkanie Grup Wydarzenia Synodalnego nad tekstami bazowymi 

pozwoliło odkryć, w jaki sposób nasza wspólnota parafialna rozumie ten temat. 
Nade wszystko był to czas doświadczenia działania Ducha Świętego we wspólno-
cie parafialnej. Wspólnotowe rozeznanie naszych spraw w świetle wiary, poszuki-
wanie woli Bożej w miejscu, czasie danym i zadanym nam przez Boga wypełniły 
treść spotkania wedle nakreślonej formy.

CZĘŚĆ I: OBSERWUJEMY RZECZYWISTOŚĆ

DOŚWIADCZENIE MAŁYCH GRUP

Grupy Sąsiedzkie i ich wpływ na środowisko

W listopadowym spotkaniu zastanawialiśmy się, jakie znaczenie dla nas mają 
Grupy Sąsiedzkie i jaki jest ich wpływ na nasze środowisko. W wyniku spotkania 
wspólnie stwierdziliśmy, że spotykający się cenią sobie dobry wpływ doświad-
czenia Grup Sąsiedzkich na ich rodziny i relacje sąsiedzkie. Zauważono, że istnie-
nie Grup Sąsiedzkich porusza środowisko i  często zmusza ludzi do dokonywania 
określonych wyborów, co prowadzi do refleksji nad własną wiarą.

Korzyści w życiu osobistym i rodzinnym 

Największym dobrem uczestnictwa w spotkaniach sąsiedzkich jest wzajem-
ne poznanie sąsiadów i obdarzanie się zaufaniem. Nastąpiło otwarcie się ludzi 
na siebie, tym samym wzmocnienie więzi sąsiedzkich. Wielu z nas ceni sobie 
możliwość spotkania się i rozmowy, dzielenia się poradami, wymianą poglądów 
i informacji. Spotkania sąsiedzkie są miłym sposobem spędzenia czasu. Ponadto 
stwierdziliśmy, iż wspólna modlitwa jednoczy sąsiadów, uczy wzajemnego sza-
cunku i poważania, wręcz łagodnieją obyczaje między nimi.

Naszym zdaniem ogromnym dobrem jest wzmocnienie wiary, poznawanie 
Chrystusa poprzez czytanie Pisma Świętego, przybliżenie wydarzeń parafialnych 
oraz świadectwo życia. Spotkania wpływają również na lepsze relacje z członka-
mi rodziny i większą wyrozumiałość w życiu rodzinnym. Uważamy, że spotkania 
są ważnym elementem wychowania dzieci w wierze.

Napotkane trudności

Wszyscy jesteśmy świadomi, że wciąż dużym problemem jest trudność otwo-
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rzenia się przed innymi uczestnikami spotkania oraz uzewnętrznienia swojej wia-
ry. Wielu uważa, że wynika to z braku odwagi, onieśmielenia, także z obawy 
przed krytyką. Martwimy się także nieangażowaniem się wielu, a szczególnie 
dzieci, młodzieży i mężczyzn. Zauważyliśmy, że spotkania grup są wymagające, 
dlatego zmniejsza się frekwencja, z czasem zostaje mała liczba uczestniczących. 
Dużą trudnością jest ustalenie dogodnej daty spotkania, pośpiech i brak chęci. Dla 
niektórych konspekty na spotkania są trudne, a szczególnie interpretacja pytań. 
Niektórzy mają problemy z interpretacją Pisma Świętego.

Wpływ grup na całe środowisko

Wspólnie zauważyliśmy, że grupy sąsiedzkie dają dobry przykład innym, gdyż 
są świadectwem wiary. Większość ma pozytywne przekonanie o wpływie tych 
grup na środowisko. Niektórzy zaś odczuwają, że grupy zostały już zaakcepto-
wane w naszym środowisku, stały się jego integralną częścią. Niektórym trudno 
mówić o wpływie grup na osoby nie uczestniczące w spotkaniach, gdyż nadal są 
obojętni, nawet niechętni sąsiedzkiej wspólnocie. Czasem grupy stanowią wręcz 
cierń, który uwiera niezaangażowanych.

Z pewnością istnienie tych grup wzbudziło zainteresowanie, poruszenie i stało 
się tematem rozmów i dyskusji. Dla jednych to głupota, a dla drugich okazja do 
zastanowienia się nad sobą: Jaka jest moja wiara? Zatem istnienie grup stworzy-
ło sytuację, która domaga się zajęcia określonego stanowiska. Naszym zdaniem 
dzięki spotkaniom wielu ludzi się zmieniło, stali się bardziej życzliwi i otwarci. 
Wielu odkryło dobro, jakim jest wspólnota, choć zapewne w różnym stopniu.

Oczekiwania 

Wspólnie odkryliśmy, że od naszych grup oczekujemy przede wszystkim dal-
szego umacniania wzajemnego wsparcia, większego zaangażowania, miłości bra-
terskiej, wytrwałości, większej otwartości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. 
Chcielibyśmy również, aby do grup dołączyła większa liczba osób i aby systema-
tycznie uczestniczyły w spotkaniach.

Oczekujemy, że grupy będą dawały okazję, aby nadal rozwijać się duchowo, 
wspólnie modlić i dzielić się wiarą. Wielu oczekuje większego zaangażowania 
dzieci, młodzieży i mężczyzn w tym doświadczeniu. 

CZĘŚĆ II: SIĘGNIJMY PO ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO

Uczestnicząc w spotkaniach grup, pragniemy żyć z Bogiem, poznawać i miło-
wać Go, głosić Jego słowo we wspólnocie, inspirują nas w tym przede wszystkim 
słowa Pana Jezusa: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich (Mt 18,20). 
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CZĘŚĆ III: POPATRZMY NA RZECZYWISTOŚĆ 

W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO 

Małe grupy widziane przez Pana Jezusa 

Spotkania w grupie

Pan Jezus pochwaliłby nas, gdybyśmy w naszej wspólnocie sąsiedzkiej żyli 
jak w kochającej się rodzinie. W spotkaniach powinny uczestniczyć pełne rodzi-
ny, zarówno małżeństwa, jak młodzież i dzieci, aby modlitwa, rozważanie słowa 
Bożego, dzielenie się świadectwem życia miało wpływ na wszystkich. Grupa po-
winna budować więzi wzajemnego szacunku i otwartości, zaufania, uczciwości, 
tolerancji, empatii i życia w prawdzie. 

Według Chrystusa grupa sąsiedzka powinna nieustannie formować swoich 
członków poprzez czytanie i rozważanie słowa Bożego oraz wprowadzania Go  
w życie codzienne. Dlatego relacje w idealnej grupie powinny być oparte na 
przykazaniu miłości, wierze, że w drugim człowieku jest Jezus Chrystus, który 
mówi do nas również przez sąsiadów. Podczas spotkań należy unikać obmowy, 
wyśmiewania, krytykanctwa, wszelkiej złośliwości, a przy tym umiejętnie pod-
kreślać i doceniać wartość uważnego słuchania oraz zrozumienia, aby ewentualne 
konflikty czy nieporozumienia rozwiązywać ze spokojem i rozwagą, by nikomu 
nie wyrządzić krzywdy. Każdy członek grupy idealnej powinien spotkać się tutaj 
ze zrozumieniem, bezinteresowną pomocą i radością z bycia razem. 

Nasz Pan chwaliłby nas, gdyby nasze grupy nieustannie podejmowały modli-
twę za siebie nawzajem, a także uczyły się wybaczania i przepraszania za wyrzą-
dzone zło. Dla Jezusa jest ważne, aby w naszej grupie panowało zaufanie, bezin-
teresowność, delikatność i zrozumienie. Taka wspólnota powinna być miejscem 
pokornej służby drugiemu człowiekowi, co najlepiej ujmuje stwierdzenie, że po-
winna jednoczyć się we wspólnym działaniu i być solidarna z Kościołem.

Grupa w swoim środowisku 

Pan Jezus pochwaliłby nasze grupy sąsiedzkie, gdyby swoją pomoc sąsiedzką 
uzależniały od potrzeb i oczekiwań danej rodziny. Chodzi o wsparcie w codziennym 
trudzie życia, np. przy robieniu zakupów, załatwianiu różnych spraw w urzędach i in-
stytucjach, organizowaniu pomocy w nauce i odrabianiu lekcji z dziećmi. Należałoby 
pamiętać, aby częściej niż tylko okazjonalnie odwiedzać konkretną rodzinę, poma-
gając w opiece nad dziećmi lub osobami chorymi, lub po prostu przez zwykłe po-
święcenie swojego czasu na wysłuchanie osoby, którą dotknęła jakaś tragedia. Ważne 
byłoby zaangażowanie młodzieży i dzieci do pomocy w różnych pracach domowych 
i porządkowych. 
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Panu Jezusowi podobałoby się, gdybyśmy potrafili zorganizować w sąsiedz-

twie zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć wychodzenie z jakiejś tragedii, czy w okre-
sie szukania pracy pomagać zwracać się do powołanych do tego instytucji. Taka 
pomoc w grupie sąsiedzkiej powinna być konkretna i bezinteresowna, obejmująca 
także poświęcanie innym rodzinom naszego czasu i modlitwy.

Grupa w parafii i społeczeństwie 

Pan Jezus pochwaliłby Grupę Sąsiedzką, gdyby była nastawiona na służbę pa-
rafii i społeczeństwu, angażowała się we wspólnoty parafialne, zgodnie ze swoimi 
predyspozycjami i była świadkami Chrystusa, naśladującymi Jego bezinteresow-
ną miłość do każdego człowieka. Grupa taka powinna z odwagą manifestować 
swoją wiarę przez udział w przygotowaniu liturgii mszy świętej, nabożeństw, dro-
gi krzyżowej, procesji Bożego Ciała, a także przez pokorną troskę o utrzymanie 
porządku w świątyni i otoczeniu. Grupy powinny też stwarzać dobrą okazją, aby 
wszystkie działania otaczać wspólnotową i osobistą modlitwą.

Wielu zauważa, że Panu Jezusowi podobałoby się, gdyby grupa wspomagała 
wychowanie dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka i za środowisko, w którym żyjemy, przez wdrażanie takich wartości jak: 
wiara i patriotyzm, szacunek dla życia i godności ludzkiej, szacunek do przyro-
dy i wszystkich darów Stwórcy. Narzędziem takiego wychowania powinno być 
czynne uczestnictwo w grupach wsparcia. Równocześnie taka grupa powinna być 
dobrą ochroną dzieci i młodzieży przed wpływami zła płynącego z mediów. 

Ponadto doświadczenie Grup Sąsiedzkich powinno być okazją, aby przygotować 
się do uczestnictwa w życiu społecznym w ramach rad osiedlowych czy kandydowa-
nia w wyborach samorządowych, wnosić tam wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

W sumie Pan Jezus doceniłby, gdyby doświadczenie Grup Sąsiedzkich pomaga-
ło tworzyć taką parafię św. Barbary w Łęcznej, która wszystkim umożliwiłaby sa-
morealizację przez służbę innym z wykorzystaniem talentów i darów danych przez 
Boga.

CZĘŚĆ IV: ZOBACZMY, CO MOŻNA ZROBIĆ 

ABY GRUPA SĄSIEDZKA STAWAŁA SIĘ DOSKONALSZA

Na poziomie jakości naszych spotkań

• Uważamy, że spotkania mogą być bardziej owocne, gdy je dokładniej przy-
gotujemy, np. przez włącznie modlitwy o dary Ducha Świętego, o dobre owoce 
spotkania czy za posłańca. 

• Możliwe i pożyteczne byłoby dostarczenie kopii konspektu wszystkim uczestni-
kom, przede wszystkim nieustanne podkreślanie rangi wydarzenia jako spotkania 
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z Chrystusem. Pomocą w przygotowaniu się do spotkania może być książka i pra-
sa katolicka. Także termin spotkań może być tak dobierany, żeby mogło uczestni-
czyć  jak najwięcej chętnych osób.

• Już podczas samego spotkania moglibyśmy modlić się o wstawiennictwo  
Patrona Rejonu oraz zobowiązywać się do modlitwy za siebie nawzajem, aby-
śmy pamiętali o podjętych postanowieniach. Z pewnością systematyczne czytanie  
Pisma Świętego i refleksja w grupie nad słowem Bożym i życiem może uczyć, jak 
głębiej żyć Nim na co dzień.

•Możliwe jest bardziej uważne trzymanie się tematu, pilnowanie punktualności  
i nieopuszczanie spotkań z błahych powodów. Możemy również zachęcać się 
wzajemne do uczestnictwa w grupie i staranniej przestrzegać wewnętrznej dyscy-
pliny wobec siebie. 

• W konspektach mogłyby być podawane prostsze pytania i propozycje różnych 
form modlitwy.

• Spotkania mogą kończyć się herbatą i ciastkiem, jeśli Grupa Sąsiedzka tak sobie 
ustali.

• Niewątpliwie jesteśmy w stanie bardziej zatroszczyć się o akceptację wad i oso-
bliwych zachowań innych. Nie tylko nie krytykować, ale wręcz zapewnić każde-
mu z uczestników takie poczucie bezpieczeństwa, żeby zechciał odważniej włą-
czyć się w dyskusję, przezwyciężając wstępną niechęć i strach przed zabraniem 
głosu. Na spotkaniach jesteśmy w stanie okazywać sobie szczególną życzliwość: 
słuchając, co inni mają do powiedzenia, patrząc na siebie z miłością i okazując 
sobie więcej empatii i zrozumienia. 

• W życiu codziennym możemy pozostawać w bliższych kontaktach ze sobą, dzie-
ląc się swoim doświadczeniem z innymi, rozmawiając o tym z młodzieżą, dzieć-
mi i dorosłymi. Możliwa jest też bardziej staranna zachęta młodzieży do udziału  
w tych spotkaniach, gdyż to ona będzie kontynuować rozpoczęte przez nas dzieło. 

• Możliwe jest także wymienianie się funkcjami w grupie, dając wszystkim możli-
wość zaangażowania się i wyrażając w ten sposób naszą współodpowiedzialność 
za kontynuację spotkań.

Na poziomie środowiska lokalnego

• Jako grupa możemy udzielać pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebu-
jącym i proszącym o pomoc. W sąsiedztwie szczególnie możliwy jest dobry przy-
kład włączania się w różne akcje społeczne, jak: organizowanie kiermaszy oraz 
zbiórek dla rodzin potrzebujących wsparcia finansowego i rzeczowego, przygo-
towanie paczek na Mikołaja, finansowanie wycieczek i dzielenie się z innymi po-
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mocą żywnościową (np. owocami z własnej działki), odzieżą czy innymi dobra-
mi. W tym względzie możliwa jest współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas. 

• Grupa z pewnością może otaczać modlitwą sąsiadów, ofiarując taką intencję 
Mszy św. Możliwe jest częstsze służenie innym rozmową, dobrą radą, życzliwym 
zainteresowaniem i wsparciem, poświęcając swój czas i starania na wspólne roz-
wiązywanie napotykanych problemów. Widzimy możliwość ewangelizacji przez 
własne świadectwo wiary, dawanie przykładu życia opartego na słowie Bożym. 
Możemy zachęcać sąsiadów do udziału w grupie przez podkreślanie dobra wyni-
kającego z przynależności do wspólnoty. 

• Zawsze możemy mieć drzwi otwarte dla wszystkich sąsiadów, szczególnie dla 
samotnych i starszych. Z życzliwością możemy też organizować pomoc, np.  
w zakupach, wykupywaniu recept, podwożeniu gdzie potrzeba, zamawianiu Mszy 
św. czy odmawianiu różańca w intencjach sąsiada, także mniej nam chętnego. 
Możliwe jest zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej w opiece nad małym dzieckiem 
na czas czyjejś nieobecności. Możliwe jest także zaopiekowanie się zwierzęciem 
sąsiada, np. w czasie jego wyjazdu.

• Niewątpliwie mamy możliwość większej odpowiedzialności za dobro wspólne, 
organizując współpracę wśród sąsiadów np. w trosce o wygląd klatki schodowej.

Na poziomie oczekiwań ze strony parafii 

• Od parafii, jako wspólnoty wiernych, oczekujemy przede wszystkim modli-
twy w intencji Grup Sąsiedzkich i wsparcia różnych osób i grup, zwłaszcza for-
macyjnych. Potrzebujemy także świadectwa wiary i pozytywnych przykładów 
funkcjonowania podobnych grup w parafii. Wzrastanie grupy zależy od dobre-
go przygotowania osoby prowadzącej, np. zainteresowania ciekawymi lekturami  
z biblioteki parafialnej. 

• Od Zespołu Duszpasterskiego oczekujemy: pomocy i dobrej rady w podejmo-
waniu trudnych spraw grupy; indywidualnych rozmów z kapłanami i obecności 
kapłana lub siostry na wybranych spotkaniach, z błogosławieństwem i nauką 
różnych form modlitwy. Chcielibyśmy, aby w dalszym ciągu utrzymany został 
zwyczaj odwiedzin kapłana w Grupie Sąsiedzkiej podczas opłatka sąsiedzkiego. 
Oczekujemy również większego zainteresowania sprawami Grup Sąsiedzkich ze 
strony księdza rejonowego.

• Widzimy możliwość  takiego przygotowania konspektów, aby były bardziej czy-
telne, a pytania bardziej zrozumiałe. 

• Niektórzy widzą możliwość przeprowadzania rekolekcji wyjazdowych dla grup.

• Wszyscy liczymy na dowartościowanie naszych grup poprzez dostrzeganie tego, 
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co robimy i docenienie naszych wysiłków i starań. Widzimy również możliwość 
ciągłego utwierdzania przez naszych duszpasterzy, że idziemy słuszną drogą,  
co dodawałoby nam sił i otuchy. 

Ostatnie spotkanie było skutecznym przypomnieniem prawdy o człowieku, 
jako istoty wspólnotowej. Ten zamysł samego Stwórcy nie pozwoli zlekceważyć 
się, zbyt wiele dobra da się odkryć w trwaniu we wspólnocie, choćby była ona 
niedoskonała. Odkrywanie tych wartości na nowo w gronie sąsiadów może być 
zaczątkiem usposobienia społeczności tak, by hołdowała ewangelicznym wzorcom 
życia i współistnienia. Jeśli stanie się to w najmniejszym wymiarze, to i tak będzie 
wielkim dobrem. A wszystko niech dzieje się na chwałę Pana!
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Wspólnotowe Wyznanie Wiary
Wierzymy w Ciebie, Panie Jezu Chryste, że jesteś Synem Bożym, zrodzonym 

za sprawą Ducha Świętego, który objawił nam wolę Ojca. Wyznajemy, że jesteś Pa-
nem naszego życia i wieczności, początkiem i końcem, od Ciebie wszystko się za-
czyna i w Tobie znajduje swe dopełnienie. Wierzymy, że jesteś Wcielonym Słowem 
Bożym, a tym samym Jednością ze Stwórcą. Z miłości do nas uniżyłeś się i stałeś 
się Człowiekiem, aby zawrzeć z nami nowe przymierze. Będąc odwiecznym Bo-
giem, dla nas stałeś się Dzieciątkiem w żłóbku, aby uczestniczyć w ludzkim losie, 
w naszych cierpieniach i radościach. Jako Syn Maryi jesteś więc naszym Bratem. 
Wiesz zatem dobrze, czego nam potrzeba i jako Człowiek doskonały przypominasz 
nam, kim jesteśmy, broniąc wielkiej godności każdego człowieka.

Wierzymy, że jesteś Głową i fundamentem Kościoła, Świętym Kapłanem,  
Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, drogą do zbawienia. Ty jesteś Barankiem 
Bożym, który wyzwolił nas z niewoli grzechu i na nowo pojednał z Bogiem. 

Wierzymy, że jesteś obecny w sakramentach. W postaci chleba i wina dałeś nam 
Siebie, stając się Pokarmem, który krzepi nasze dusze i daje życie wieczne.

Panie Jezu, jesteś naszym duchowym Przewodnikiem, który z mądrością wyty-
cza nam drogi do wieczności.  Ty wskazujesz nam cel i sens naszego życia. Uczysz 
nas patrzeć z wiarą na to, co dzieje się na ziemi, na rzeczy dobre i złe, ufając,  
że mają one ukryty cel i sens. Dzięki wierze, która ma źródło w Tobie, możemy  
odnaleźć ziarna dobra w dzisiejszych czasach. Jesteś dla nas niezgłębioną Tajemni-
cą, czujemy jednak Twoją obecność, bo Ty jesteś Źródłem naszego życia.

Panie Jezu jesteś naszą Ostoją i Oparciem, w chwilach cierpienia i zwątpienia 
wspierasz nas i dajesz poczucie bezpieczeństwa. Ty nas zawsze wysłuchujesz i pod-
nosisz na duchu. Do Ciebie możemy zwrócić się zarówno z prośbą, jak i z podzię-
kowaniem za dobro. W naszych rodzinach jesteś, Panie, na pierwszym miejscu.  
Ty jesteś Obrońcą i Opiekunem naszym i nieustannie czuwasz nad nami. Czujemy 
się Twoimi dziećmi, najbardziej kochanymi na świecie i prowadzonymi bezpiecz-
nie do zbawienia. 

Jezu, jesteś naszym Dobrym Pasterzem, który dba o nas jak o swoje owce i pro-
wadzi z miłością przez życie. Za Tobą chcemy podążać, by każdego dnia poznawać 
Cię coraz lepiej i odnajdywać Cię w każdym człowieku.

Panie Jezu jesteś dla nas Przystanią, w której zawsze możemy się zatrzymać. 
W Tobie znajdujemy ukojenie, miłość i zrozumienie. W Tobie jest nasza ufność 
i nadzieja, która pozwala nam wracać do Ojca za każdym razem, gdy zbłądzimy. 

Przyjmujemy Ciebie, Panie, jako Miłość Wieczną. Ty prawdziwie nas kochasz 
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pomimo naszych słabości miłością bezwarunkową. Wszyscy jej pragniemy, bo 
ilekroć upadamy, a szczerze żałujemy – otrzymujemy przebaczenie. W Twoim 
Obliczu możemy ujrzeć Ojca, który jest bardzo miłosierny, cierpliwy i łaskawy.  
To dzięki Tobie staliśmy się dziećmi Bożymi.

Panie Jezu, jesteś naszą drogą, prawdą i życiem: jedyną właściwą drogą do Boga 
Ojca, do dobra i prawdziwego szczęścia, którą staramy się iść w trudzie każdego dnia 
przez całe życie. Wierzymy, że jesteś Światłością, która nas prowadzi w codziennej 
pracy i rozświetla nasze ciemności. Idąc z Tobą przez życie, jesteśmy lepsi i szczę-
śliwsi.

Panie Jezu jesteś dla nas Drogowskazem na drogach naszego życia i pokazujesz 
nam, jaką drogą mamy iść, aby stać się prawdziwą wspólnotą Kościoła i osiągnąć 
zmartwychwstanie. Jako Towarzysz dnia codziennego rozumiesz nasze problemy 
i pomagasz nam je przezwyciężać, wskazując nam, jakimi wartościami moralnymi 
mamy kierować się w życiu.

Wyznajemy, że jesteś naszym Najlepszym, Najdroższym i Wiernym Przyjacie-
lem, do którego możemy się zwrócić w radości i smutku i który nigdy nas nie za-
wiedzie. Wierzymy, że zawsze pomożesz w momentach, gdy będziemy powstawać 
i przemieniać nasze życie na lepsze. Pomagasz nam w podejmowaniu decyzji i mo-
bilizujesz nas do dalszego działania. Od Ciebie czerpiemy siłę do walki z pokusami 
i grzechem, aby nasze życie było uczciwe, pełne radości i wiary.

Wierzymy Chryste, że jesteś naszym Dobrym Doradcą, Nauczycielem codzien-
nego dekalogu. Uczysz nas jak nieść nadzieję i wsparcie, a w Ewangeliach pokazu-
jesz, jak dobrem zwyciężać zło.

Panie, Ty nas inspirujesz 
do uczciwego i godnego ży-
cia, które pozwoli nam osią-
gnąć wieczność. Panie Jezu, 
Ty wszystko wiesz i wszyst-
ko możesz, Ty jesteś bramą 
naszego zbawienia, wielkim 
Skarbem dla nas. Ty otwierasz 
przed nami lepszą przyszłość: 
jesteś jak słońce dla kwiatów 
i deszcz dla trawy – jesteś 
naszym Życiem i Miłością na 
wieki. 

Amen Wspólnotowe Wyznanie Wiary zostało utrwalone  
na specjalnej tablicy i zawieszone w świątyni
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Świadectwo Posłańca
Spoglądając z perspektywy minionych szesnastu lat naszego wspólnotowego po-

dążania w stronę Zbawienia na ścieżkach Parafialnego Programu Odnowy i Ewan-
gelizacji, można mieć powody do autentycznej radości w Duchu Świętym. 

Sąsiedzi, nawet ci, którzy nie angażują się w tę nowość oblicza, spojrzeniami 
okazują jednak ciepło, a może nawet żal do siebie samych, że stoją gdzieś obok. Nie 
ustaję w roznoszeniu do nich listów parafialnych, które jednak przyjmują. Liczę,  
że się wreszcie przełamią. 

Pośród tych, którzy w posłuszeństwie wiary współpracują z łaską Chrystusa, 
zawiązuje się coraz głębsza wspólnota wspólnot. Owoce tego czasu wydają plony 
w naszych sercach, widząc nieustające i konsekwentne zaangażowanie osób du-
chownych. Warto angażować się w organizowane wydarzenia parafialne związane  
z rocznym programem odnowy i ewangelizacji parafii, zamieniać słowo Boże w 
czyn, w naśladowanie Chrystusa ciałem. Przecież wartość osoby ludzkiej jest miarą 
jej godności (JP II). 

Przeżywane pielgrzymki, dni braterstwa, opłatki świąteczne, drogi krzyżowe, 
procesje itd., osiągają nieporównanie większą liczebność udziału wiernych w po-
równaniu z duszpasterstwem tradycyjnym. Najgłębszym, a zarazem najistotniejszym 
przejawem rozwoju życia wiarą jest ruch przy konfesjonałach. Sakrament pojed-
nania i pokuty należycie pełni tu swoją zbawczą funkcję jednania nieba z ziemią, 
obejmując coraz liczniejsze rzesze wiernych. 

Prawdziwym Hymnem o Miłości wyśpiewanym przez całą naszą wspólnotę było 
Wydarzenie Synodalne, które stało się jednocześnie najlepszym dziękczynieniem za 
dar beatyfikacji Jana Pawła II. Powstało 98 Grup Wydarzenia Synodalnego, które 
opracowały teksty synodalne, dotyczące poprawy warunków życia naszej wspólno-
ty parafialnej. Codzienna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest naszym 
czuwaniem o wypełnienie się zawartych w nich postulatów. 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, iż Parafialny Program Odnowy i Ewange-
lizacji stał się tą potężną bramą wiary, nadziei i miłości, przełamującą obyczaj 
oziębłości na wiarę. Nasza katolickość zaczyna stawać się kosztowaniem Królestwa 
Niebieskiego, entuzjazmem życia wiarą na co dzień. 

Jacek Majdan

Świadectwa z realizacji programu w parafii
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Świadectwo Podrejonowej
Funkcję Podrejonowej pełnię od siedmiu lat, zawsze żartobliwie mówiłam,  

że jestem Posłańcem Posłańców. Oprócz Sufczyna współpracuję z Posłańcami z ulicy 
Różanej, Perłowej, Polnej i alei Jana Pawła II. Jak widać, mam rozległą placówkę 
misyjną, a w związku z tym doświadczenie pracy w ośrodku miejskim i wiejskim.

Sufczyn jest jedyną wioską w naszej parafii, która tak jak i część miejska, jest 
włączona w dzieło odnowy i ewangelizacji. Według struktury podziału parafii Sufczyn 
należy do pierwszego podrejonu w Rejonie I. Mamy tu czterech Posłańców i jedną 
Grupę Sąsiedzką, która regularnie spotyka się. Nasza wspólnota sąsiedzka jest jedyną 
wspólnotą w parafii, która co roku organizuje dla swych członków osobny dzień 
skupienia.

Razem z całą wspólnotą parafialną przeżywamy wszystkie wydarzenia. Cztery 
lata temu zorganizowaliśmy nasze sufczyńskie wydarzenie połączone z nabożeństwem 
majowym. Opiece Matki Bożej powierzaliśmy codziennie inną rodzinę z naszego 
sąsiedztwa. Wydarzenie poprzedził specjalnie zredagowany list, połączony z osobistym 
zaproszeniem dla każdej rodziny. W minionym roku, na okoliczność Wydarzenia 
Synodalnego, spotkania sąsiedzkie odbywały się razem z członkami istniejącego od 
wielu lat Koła Różańcowego. Dzięki temu w Roku Wydarzenia Synodalnego w naszej 
wspólnocie sąsiedzkiej uczestniczyło 26 osób.

Jak wielu Posłańcom, tak i mnie, towarzyszyły obawy przed Wydarzeniem 
Synodalnym. Jawiło mi się ono nie tylko jako ukoronowanie II Etapu odnowy  
i ewangelizacji parafii, ale również jako ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. 
Zastanawiałam się czy wspólnota sąsiedzka podczas Wydarzenia Synodalnego zechce 
wziąć udział w czterech spotkaniach, odbywających się dzień po dniu. Myślałam, 
że pewnie nie przyjdą, i że spotkania te wydadzą się im zbyt obciążające. Mimo 
moich obaw, przyszli. Sąsiadki trochę zdziwiły się, że spotkania będą tak częste, ale 
mimo wielu obowiązków zawodowych i rodzinnych frekwencja była taka, jak przy 
rozważaniu kolejnych tematów wydarzenia w poprzednich miesiącach. Postawa moich 
sąsiadek była dla mnie ogromnie budująca. Najbardziej ujęło mnie ich zaufanie co do 
drogi, którą kroczymy jako Wspólnota Parafialna, a także posłuszeństwo Kościołowi 
lokalnemu i tym, którzy mu przewodzą.

Z perspektywy lat widzę, że mieszkańcy Sufczyna podchodzą z mniejszą obawą do 
tego, co dzieje się w naszej parafii. Nie dziwią się, że organizowane są wydarzenia, 
przyjmują je jako zwyczajną rzeczywistość. Posłańcy przyjmują swe zadania jako 
posługę w parafii, mając świadomość dobra, które się dzieje. W życiu sąsiedzkim 
została przerwana anonimowość, która dość szybko wkraczała nawet w życie tak 
dobrze znających się mieszkańców wsi.

Anna Ośko
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Świadectwo Rejonowej
Jestem rejonową w Parafialnym Zespole Koordynacyjnym od początku wdra-

żania Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji. Wspominam współpracę 
podczas realizacji programu w różnych okresach. Na początku mieliśmy wiele 
zapału, ale mało doświadczenia i wiele obaw. Odwagi często dodawali nam dusz-
pasterze, ale zdarzało się, że to my ich wspieraliśmy. Najtrudniej bywało, kiedy 
następowała zmiana księdza rejonowego – przychodził nowy, nie znający jeszcze 
programu i trzeba było go wprowadzać, objaśniać i przekonać do programu. 

Współpraca z Księżmi i Siostrami to jedna strona medalu, a druga, to współ-
praca z parafianami przy realizacji wydarzeń. Tu bywało różnie – na początku 
naszej drogi trudno było namówić kogoś do „pokazania się”, do poświęcenia cza-
su, do zaangażowania. Nie, żeby ktoś był przeciwny programowi, ale większość 
uważała, że nie nadaje się, nie potrafi, albo wręcz boi się np. wyjść na ambonkę  
i przeczytać czytanie. Niektórzy też po prostu nie chcieli, bo zdeklarowanie się, że 
jest się aktywnym współpracownikiem Kościoła wymaga poniekąd odwagi. Taki 
człowiek jest już pod obstrzałem. Jego zachowanie w każdym miejscu i czasie jest 
bacznie obserwowane i surowo oceniane. 

Zdarzały się też przykłady tego, że ktoś nam pomagał w pracy. Czasem wyda-
wało się, że jakiejś sprawy nie uda się załatwić i nagle pojawiało się rozwiązanie 
ze strony, z której byśmy się nie spodziewali. To nam dodawało pokory, że nie 
wszystko załatwiamy sami, ale i wiary, że możemy liczyć na Bożą pomoc.

Dziś jest trochę łatwiej znaleźć osoby do współpracy, bo są już osoby „etatowe”, 
które nigdy nie odmawiają pomocy i chwała Bogu, że są, ale znaleźć kogoś nowego, 
świeżego jest jeszcze trudniej niż na początku. Ci, którzy chcieli się zaangażować, 
już to zrobili wcześniej, a nowi parafianie boją się programu chyba jeszcze bardziej 
niż my przedtem. A może nie potrafimy ich odkryć i zachęcić? 

Budująca jest praca w zespołach koordynacyjnych. Zawsze w grupie jest ła-
twiej. Padają różne pomysły, podchwytywane i uzupełniane przez innych. Cza-
sem ścierają się różne koncepcje, ale zawsze dochodzimy do porozumienia. Mam  
nadzieję, że owoce tego są na chwałę Bożą.

Z perspektywy czasu mam poczucie, że jesteśmy daleko na tej drodze, ale 
wciąż w dużej odległości od najważniejszego celu. Dlatego, mimo wielu trudności 
i kłopotów, musimy być silni i nie poddawać się zniechęceniu. I pamiętać, że nic,  
co wartościowe nie przychodzi łatwo.

Janina Sobala
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Świadectwo Dyrektora PGP
Wydarzenie Synodalne kończące dwa znaczące etapy Para-

fialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji, skłania do refleksji 
nad doświadczeniem, które stało się naszym udziałem. Z perspek-
tywy mojego życia jest to jedno z najbardziej fundamentalnych 
doświadczeń. Gdyby nie ono na pewno nie zawędrowałbym na 
Białoruś, Ukrainę i Mołdawię. Mimo wielu trudności, których 
doświadczam, dzielę się zdobytym w tej parafii doświadczeniem. 
Przekonuję się, że wszędzie tam, gdzie program jest realizowany 
zgodnie z zasadami, jest skuteczny i przynosi owoce tak potrzebnej odnowy. Można 
więc postawić pytanie: Czego doświadczyłem w naszej parafii?

Pierwszym nowym i bardzo intrygującym było doświadczenie parafii, która rośnie, 
zmienia się, w której dokonuje się jakiś proces. Parafianie poprzez zaproszenie, które 
nieustannie się do nich kieruje, zostali postawieni przed koniecznością wyboru „za” 
albo „przeciw”. To wielu się nie podobało i nadal się nie podoba, bo burzy święty 
spokój, niepokoi sumienie, ale zarazem powoduje rozwój i dojrzewanie.

Następne, to doświadczenie duszpasterstwa wspólnotowego, w którym zaangażo-
wanych są setki świeckich i dzięki którym można docierać do wszystkich parafian. 
Odkryłem, jak wiele Bóg chce nam dać za pośrednictwem wspólnoty parafialnej, jeśli 
otwieramy się na siebie i wspólnotowo podejmujemy misję Kościoła, którą jest ewan-
gelizacja świata. Doświadczyłem procesu dojrzewania i wzrostu całych rodzin i wielu 
osób, które przyjęły zaproszenie do wspólnej drogi. Patrzę ze wzruszeniem, jak nasza 
parafia obdarowuje Kościół w Polsce i Europie wieloma młodymi ludźmi, którzy dają 
świadectwo swojej wiary i angażują się w życie Kościoła.

Uświadomiłem sobie, jak wielki potencjał misyjny tkwi w każdym człowieku 
ochrzczonym, jak również w całej parafii. To znacząco wpłynęło na mój sposób ro-
zumienia duszpasterstwa i Kościoła, a w konsekwencji na dalszą moją drogę życia, 
która prowadzi do tylu parafii w Polsce i za granicą. Czuję się w pewnym wymiarze 
zrodzony przez naszą parafię, ciągle umacniany i posyłany do innych.

Oczywiście dostrzegam i braki, przede wszystkim bardzo małe przygotowanie 
nas duszpasterzy do budowania takiego modelu parafii i duszpasterstwa. Musimy 
się tego na bieżąco uczyć. Problemem jest indywidualizm religijny polegający na za-
spokajaniu tylko własnych potrzeb religijnych, który zamyka na rozwój i współpracę.   
To bardzo spowalnia proces odnowy.

Bardzo cieszę się tym doświadczeniem synodalnym, które w moim rozumieniu jest 
zapowiedzią dalszego wzrastania poszczególnych osób i całej parafii oraz jeszcze 
głębszego odkrywania powołania do budowania parafii jako wspólnoty misyjnej.

ks. Stanisław Zając
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Modlitwa 
Roku Wydarzenia Synodalnego

Boże Ojcze wszechmogący, wejrzyj na naszą parafię, którą 
powołałeś, aby stawała się prawdziwą wspólnotą. Prowadź nas 
obraną drogą i spraw, aby nie zabrakło nam siły i wytrwałości w 
dążeniu do celu. 

Panie Jezu Chryste, który towarzyszysz nam na drodze odnowy 
i ewangelizacji, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy przez 
doświadczenie Wydarzenia Synodalnego wybrali Ciebie jako 
naszego Zbawcę i Pana.

Duchu Święty daj nam serca czyste, proste i uległe, abyśmy 
dzieląc się wiarą na spotkaniach, umieli słuchać się wzajemnie a 
przez to otwierali się na pełnienie Twojej woli.

Święci patronowie naszej parafii i rejonów, wspomagajcie nas  
w owocnym przeżyciu Wydarzenia Synodalnego, aby we wszystkim  
był Bóg uwielbiony, który żyje i króluje na wieki wieków. 

Amen.
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