
Rok	Parafi	alnego	Kongresu	Eucharystycznego
META	ROKU	2022/2023
Wszyscy	parafi	anie	św.	Barbary	w	Łęcznej	w	Roku	Parafi	alnego	Kon-
gresu	 Eucharystycznego	 podczas	 wydarzeń	 odkrywali	 Eucharystię	
jako	źródło	wiary	i	życia	wspólnoty	parafi	alnej.	Grupy	Sąsiedzkie	na	
swoich	 spotkaniach	rozważały	 tematy	kongresowe,	a	zaangażowani	
włączali	się	w	inicjatywy	formacyjne.

Parafi a św. Barbary 
w Łęcznej 

Al. Jana Pawła II 97
tel. (81) 462 04 00

Eucharystia	źródłem	
wiary	i	życia	parafi	i

Dwudziesty	Ósmy	roK	
W	realizowaniu	programu	

odnowy	i	ewangelizacji	paraFii
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Ocena roku Duszpasterskiego 2020-2021
 
POZIOM I: DUSZPASTERSTWO OGÓLNE
POZIOM 1.1 Duszpasterstwo Całości
Blaski:

•	 Wydarzenia stały się już częścią naszej parafii. One ożywiają życie parafialne, wnoszą pozytywne 
działania i reakcje, uwrażliwiają na wartościach, które zanikają; są potrzebne; wydarzenie było 
wezwaniem do czynienia uczynków miłosierdzia i uświadamiało, że nawet jeden dobry czyn może 
uczynić świat lepszym, daje nadzieję. Czas Wielkiego Postu sprzyjał wydarzeniu; dobrze, że także 
poruszono ten temat w czasie rekolekcji; wydarzenia sprawiają większą zażyłość sąsiedzką; sąsiedzi 
pozytywnie je oceniają; podjęcie gestu wydarzenia dawało radość; wyzwalało wrażliwość serca na 
potrzeby drugiego człowieka; w życiu codziennym bardziej otwieramy się na siebie; teoretycznie 
zadania zostały wykonane, ale praktyka leży. 

Cienie:
•	 Starzenie się społeczeństwa i brak radości 
•	 Jesteśmy zagubieni, pandemia jednych przestraszyła innych wyprostowała, w takim sensie, że 

pozwoliła dokonać wyboru, czy jestem wolnym człowiekiem, czy się nad tym nie zastanawiam  
i żyję jak każą; ludzie zamknęli się w mieszkaniach, duża izolacja społeczna, poczucie strachu, część 
osób pozostało daleko od Kościoła, ciągle jest lęk przed kontaktem, np. by na znak pokoju podać 
komuś rękę; niepewność, niechęć obawa; brak zaufania w podzieleniu się czymkolwiek; nieufność, 
brak rozumienia programu, brakuje poczucia odpowiedzialności za wspólnotę; ludzie są zmęczeni 
programem, mają dość; nie ma chęci włączenia się, pomocy, zainteresowania się wydarzeniem; 
wydarzenia parafialne obstawiają osoby z PZK i RZK, jesteśmy już zmęczeni i wypaleni technicznym 
ogarnianiem wydarzeń, brakuje ludzi chętnych do zaangażowania się w życie parafii; nie ma 
nowych chętnych osób do udziału w wydarzeniach: a ci co dotychczas brali udział twierdzą, że są za 
często; mieszkańcy często nie reagują na wydarzenia parafialne, nie oceniają, nie rozmawiają o nich; 
czasem reagują agresywnie na wydarzenia; nie dostrzegają dobra, nie widzą namacalnych korzyści, 
są znudzeni, bez entuzjazmu; brakowało dzielenia się chlebem i składania sobie życzeń w Wielki 
Czwartek; jesteśmy nazbyt gadatliwi: uwielbienie często nie jest modlitwą serca, lecz narzuconym 
tekstem, który czasem irytuje

POZIOM 1.2. Duszpasterstwo Grup Sąsiedzkich
Blaski:

•	 Rozdawany był konspekt do spotkania wraz z listem, aby każdy indywidualnie czy w rodzinie mógł 
zapoznać się i rozważyć treść konspektu; 

•	 Nasza grupa jest bardzo pozytywnie nastawiona na spotkania, chętnie spotykamy się i możemy 
zawsze na siebie liczyć. Bardzo się cieszymy jak wszyscy przyjdą, bo nikt nie opuszcza spotkania bez 
ważnej przyczyny. Na spotkaniach panuje bardzo miła atmosfera; niektóre grupy spotykają się, choć 
w bardzo okrojonym składzie; często tylko ci, którzy mieszkają od początku 

Cienie:

•	 W podrejonie odbywa się tylko jedno spotkanie sąsiedzkie; mało grup sąsiedzkich spotyka się  
w Rejonie; brak spotkań w grupach sąsiedzkich; nie było rozmowy wśród sąsiadów o wykonanych 
gestach wydarzeń; młodzi się nie angażują się w grupy; zabrakło nam motywacji do spotkań  
w Grupie Sąsiedzkiej 

POZIOM 1.3. Duszpasterstwo Rodzin
Blaski:

•	 Poradnia rodzinna działa i jest otwarta dla potrzebujących; Praktykowane są rocznice małżeństwa  
i jubileusze; Odbywały się systematycznie i zaplanowane nauki przedmałżeńskie; W parafii jest  
w Kręgach Domowego Kościoła 46 małżeństw i 3 wdowy; Grupy wypełnia swoje zadania; Spotkania 
1x w miesiącu 3 godz. prowadzi para animatorska, 4 x w roku dni wspólnoty para rejonowa  
z moderatorem; Program Parafialny - Gest wydarzeń każdy podejmuje indywidualnie; W dzieleniu 
się życiem na spotkaniach kręgu podejmujemy refleksje na temat minionego wydarzenia 

Cienie: 
•	 Brak informacji na ile w KDK podejmowane są oceny wydarzeń?; Za mało zachęty ze strony 

kapłanów do włączenia się do tej wspólnoty; nie powstał żaden nowy krąg w naszej parafii; Brak 
nowych propozycji dla rodzin ze strony parafii
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POZIOM 2: Duszpasterstwo Środowiskowe
Blaski: 
Dzieci:

•	 W ciągu roku grupa się powiększyła z ośmiu do 22 osób; dzieci były mocno zaangażowane  
w przygotowanie i prowadzenie nabożeństw im powierzonych (Droga Krzyżowa, Różaniec, Godzina 
Święta) oraz akcji Kolędników Misyjnych; w ramach formacji dzieci przygotowują się do Misyjnego 
Synodu Dzieci i wszystkie spotkania były pod kątem poszukiwania jak Jezus posyła nas do świata; 
dobra współpraca z rodzicami, odpowiedzialność w podejmowanych inicjatywach; rozmawialiśmy 
o gestach z wydarzeń, w niektórych rodzinach były podejmowane; odbyła się wycieczka; Wzrosła 
liczba członków wspólnoty Dzieci Bożych (jest ich 20); w ramach działań ekologicznych przez cały 
rok zamawiany był kontener i zbierana makulatura

Młodzież
•	 Była stała grupa młodzieży w grupie (6 osób); zostały zrealizowane 3 programy medialne (program 

Odkrywamy Niebo, 2 Magazyny Parafialne; premiera 4 programu będzie pod koniec czerwca; 
odbywała się formacja poprzez katechezy tematyczne i uczestnictwo w sakramentach; wzrosła 
liczba ministrantów; systematycznie odbywają się spotkania formacyjne; w formacji była poruszana 
wartość wydarzeń; lektorzy w większości wykonywali gesty wydarzeń, wśród ministrantów słabiej 
to wyglądało; wzrosła liczba członków (systematycznie 6 osób); grupa częściowo podejmowała 
gesty wydarzeń, ponieważ nie wszyscy są z naszej parafii

Dorośli
•	 Planowane zadania zostały wykonane; rozdano 400 ulotek o Eucharystii w ramach działań 

apostolskich, odbył się dzień skupienia; odbywały się spotkania formacyjne prowadzone przez 
kapłana; w grupach dzielenia rozważane jest Słowo Boże; liderka i animatorka wspólnoty uczestniczyły 
w ogólnopolskich spotkaniach formacyjnych, warsztatach; na spotkaniach rozmawialiśmy na 
temat wydarzeń w parafii dzieliłyśmy się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami, często zdarzało 
się świadectwo związane z wydarzeniem; wspólnota podejmowała gest dotyczący wspólnot; Udało 
się wybrać nowy zarząd z nowych członków i nowe osoby podjęły odpowiedzialność za prezydia  
i kurię. Wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólnotę; Członkowie w domach wykonywali gest 
wydarzenia

Cienie:
•	 Dzieci są w różnym wieku i nie zawsze łatwo prowadzić spotkanie, a na początku nie było tyle, żeby 

je podzielić; nie wszystkie uczestniczą systematycznie w spotkaniach; dzieci dzieliły się, że nie we 
wszystkich rodzinach był podejmowany gest wydarzenia; u Dzieci Bożych nie była podejmowana 
wartość wydarzeń; brak wystarczającej liczby wolontariuszy i personelu w świetlicy

Młodzież
•	 Mała ilość młodych w grupie; przestała istnieć wspólnota Pole Miłosierdzia (większość młodych 

przebywa poza Łęczną); spadła liczba lektorów; potrzebne jest pogłębienie formacji dotyczącej 
Eucharystii wśród ministrantów i lektorów; brak integracji i znajomości członków wspólnoty; brak 
animatorów do młodszych grup; brak zachęty ze strony rodziców do włączenia się do wspólnot

Dorośli
•	 Zmniejszyła się liczba członków wspólnoty SZM i LM; z powodu ograniczeń epidemiologicznych była 

przerwa w cotygodniowych spotkaniach, nie ma też modlitwy wstawienniczej; brak na spotkaniach 
duchowego opiekuna, za mało katechezy prowadzonej przez kapłana; nie wszyscy wykonują pracę 
czynną ze powodu wieku, choroby. Wielu członków odeszło i trudno znaleźć nowych członków. 
Legion idzie rozpędem, ale traci ducha z powodu braku nowych powołań; nie było rekolekcji dla 
grupy; wspólnota nie podejmowała gestu wydarzeń proponowanego dla grup. Członkowie LM byli 
zdziwieni, że coś takiego jest; mimo, że każdy został zapoznany z gestem wydarzenia, nie każdy 
pamiętał o jego wykonaniu

Poziom 3: Służby Pastoralne
Blaski:

•	 Wszystkie stałe inicjatywy na bieżący rok zostały zrealizowane; regularna comiesięczna formacja 
prowadzona przez Księdza Proboszcza; katechezy były związane z wartością roku; były wykonane 
trzy gesty dla wspólnot z wydarzeń; Członkowie wspólnoty w większości wykonywali gesty wydarzeń, 
ale nie zawsze ze świadomością i intencją, że jest to gest wydarzenia; osoby, które z różnych powodów 
nie są obecne na spotkaniach interesują się tym, co robimy i chcą kontaktu; w grupie jest rotacja, 
jedni się pojawiają inni ubywają; grupa wypełniła swoje zadania; zawsze przypominaliśmy sobie w 
grupie o zbliżającym się wydarzeniu i wypełniali gest dla wspólnot, rozmawialiśmy o minionym 
wydarzeniu; członkowie chętnie wykonywali gesty związane z wydarzeniami

Cienie:
•	 Pojawiły się problemy z obstawieniem dyżurów z powodów kadrowych; propozycje tematów grupy 

nie zostały uwzględnione przez Księdza Proboszcza; dwa razy gesty dla wspólnot umknęły; Nie 
było głębszej świadomości i intencji do wykonania gestu jako wypełnienie gestu z racji wydarzenia; 
czasem były uwagi dotyczące słabej informacji w Kościele o nadchodzącym wydarzeni
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POZIOM 4: Duszpasterstwo Współpracowników Pastoralnych
Blaski:

•	 Spotkania Rady Duszpasterskiej odbyły się wszystkie; Spotkania katechetów odbyły się; Rekolekcje 
dla Rady Duszpasterskiej odbyły się; Grupa Liturgiczna spotykała się i przygotowała teksty na 
wszystkie wydarzenia.

Cienie:
•	 Nie wszystkie zaplanowane elementy i spotkania formacyjne się odbyły; nie było rekolekcji dla 

posłańców; Nie było opłatków we wszystkich grupach albo były okrojone

POZIOM 5: Struktury Komunikacji
Blaski: 

•	 Dzięki roznoszeniu listów spotykam się z sąsiadami, poznaję ich problemy, również dopytują się 
o życie w parafii i mamy lepsze relacje sąsiedzkie; posłańcy regularnie roznoszą listy; W mojej 
posłudze nie spotykam się z problemami; W mojej posłudze posłańca odczuwam szacunek do 
mojej osoby, nie doznałam złej uwagi w kontaktach z mieszkańcami w mojej klatce na temat listu. 
Raczej jest milczenie chociaż każdy przyjmuje. Na spotkanie sąsiedzkie przychodzi 3 osoby razem 
ze mną; Współpraca z podrejonowymi jest ok.; odczuwam radość z bycia posłańcem

Cienie:
•	 Ostatnio z racji pandemii nie było spotkań; Posłańcy cały czas wrzucają listy do skrzynek, nawet po 

odwołaniu pandemii, nie wykonują swoich zadań; brak odpowiedzialności w podejmowaniu 
posługi Posłańca, brak zaangażowania; brak spotkań sąsiedzkich sprawia, że nie są zbierane 
informacje zwrotne odnośnie wydarzeń; Nie było spotkań RZK, ustalenia były przekazywane 
telefonicznie; brakowało rekolekcji, spotkań wspierających zaangażowanych, relacji międzyludzkich; 
niektórzy Posłańcy nie odbierają listów; braki Posłańców niemalże w każdym Rejonie; z powodu 
braku posłańców listy roznosiła Podrejonowa i wrzucała do skrzynek pocztowych; zanikły spotkania 
Podrejonowy – Posłańcy, dobrze by było przynajmniej raz na pół roku się spotkać; od dłuższego 
czasu brakuje posłańców w niektórych blokach; nie otwieranie drzwi przez nowych sąsiadów; 
posłańcy chodzą po kilka razy i nie mogą dostarczyć listów;  wznowić spotkania RZK, bo rozmowa, 
wymiana zdań świadectwo sprawiają, że wzajemnie się umacniamy

HIPOTEZA PROBLEMU PODSTAWOWEGO PARAFII 2021/2022

Po 27 latach procesu odnowy i ewangelizacji, w dwunastym roku III etapu, w parafii 
św. Barbary w Łęcznej zauważamy, że wierni akceptują styl duszpasterstwa, ale 
osobiście nie czują się za niego odpowiedzialni, co przejawia się tym, że: częściowo 
nie dostrzegają sensu programu, w wielu przypadkach nie przywiązują wagi, młodzi 
zajęci są wychowaniem dzieci nie angażują się, nie dostrzegają potrzeby, u wielu jest 
niewielkie zainteresowanie programem, wiele osób w ogóle nie wie, co dzieje się  
w parafii. 
Czas pandemii ciągle daje o sobie znać, wiele osób powołuje się na nią tłumacząc 
swoją obojętność i brak zaangażowania. Jest ciągle odczuwalny lęk i dystans 
społeczny, przez co rozwijanie doświadczenia komunii w parafii staje się jeszcze 
trudniejsze. Wielu wiernych na zaproszenie do przeżycia wydarzenia reaguje 
obojętnością, brakiem zainteresowania, brakiem szacunku, lekceważeniem, a nawet 
stygmatyzacją Posłańca. Zaangażowani w zderzeniu się z takimi postawami reagują 
zniechęceniem, zmęczeniem, wypaleniem, zamknięciem i utratą gorliwości. Ustanie 
wielu inicjatyw duszpasterskich i spotkań w grupach spowodowało wybicie z rytmu 
a tym samym zamieranie wspólnot i pragnienia chęci spotkań. 
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W aktualnych warunkach świeccy mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, 
kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla rozbudzania misyjnego zapału w stosunku 
do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę porzucają lub zaniedbują praktykę 
chrześcijańskiego życia. 
Jako Kościół postawiony wśród ludzi, parafia żyje i działa głęboko włączona w ludzkie społeczności, 
solidarna z ich dążeniami i dramatami. Zdarza się dość często, zwłaszcza w niektórych krajach i 
środowiskach, że w społeczności tej zachodzą gwałtowne procesy rozkładu i dehumanizacji. 
Człowiek czuje się tam zagubiony i zdezorientowany, ale jego serce coraz silniej pragnie przeżywać 
i krzewić bardziej braterskie i bardziej ludzkie formy współżycia. Parafia jest w stanie zaspokoić 
to pragnienie, gdy przy czynnym udziale świeckich pozostaje wierna swojemu pierwotnemu 
powołaniu i misji bycia w świecie „miejscem” zjednoczenia wiernych, a zarazem „znakiem” i 
„narzędziem” powołania wszystkich ludzi do życia w komunii; jednym słowem powinna stać się 
domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu czy też, jak mawiał papież Jan XXIII, 
źródłem tryskającym w pośrodku osady, do którego wszyscy mieszkańcy przychodzą ugasić 
pragnienie. Jana Paweł II Christefideles laici 27 

Wartość roku i wartości pośrednie na wydarzenia i spotkania GS
Wrzesień   Odkrywanie Eucharystii, jako źródło wiary i życia wspólnoty parafialnej
Październik WP Odkrywanie Eucharystii, 
Listopad  Odkrywanie Eucharystii, jako źródło jedności
Grudzień WP   Odkrywanie Eucharystii, jako źródła miłości Ojca
Styczeń WP                Odkrywanie Eucharystii, 
Luty   Odkrywanie Eucharystii, jako źródło służby bliźnim
Marzec WP  Odkrywanie Eucharystii, 

Kwiecień  Odkrywanie Eucharystii, jako źródła braterskich relacji
Maj WP   Odkrywanie Eucharystii, 

Czerwiec   Odkrywanie Eucharystii, jako źródła siły w codzienności.
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Wszyscy parafianie św. Barbary w Łęcznej w Roku Parafialnego Kongresu 
Eucharystycznego podczas wydarzeń odkrywali Eucharystię jako źródło wiary  
i życia wspólnoty parafialnej. Grupy Sąsiedzkie na swoich spotkaniach rozważały 
tematy kongresowe, a zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.

Uzasadnienie:

1. Z problemu:
Mimo, że czas pandemii minął to jednak zostawił po sobie pewne ślady. Wielu wiernych 
powróciło do praktykowanie niedzielnej liturgii, ale wielu o mniejszej wierze nadal 
pozostaje w domach i nie dostrzegają potrzeby odnowienia swojej wiary. Podobnie 
jest z przeżywanymi wydarzeniami parafialnymi. Mimo, że były organizowane to 
jednak nie mobilizowały wiernych do ich podjęcia jak wcześniej. Ponieważ wiele 
gestów było związanych z modlitwą. Ciągle odczuwa się pewien dystans i lęk między 
wiernymi i trudno o zwyczajną otwartość i kontakt a to utrudnia podejmowania 
gestów wymagających zbliżenia. Czas pandemii pokazał

2. Ideału:
Chrystus pragnie, byśmy ujrzeli Eucharystię jako źródło wiary i życia wspólnoty 
parafialnej i korzystali z jej mocy by stawać się Ludem Bożym.
I rzekł mi: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam 
darmo pić ze źródła wody życia. Ap 21, 6.
I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 
Ap 22, 1
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 
Ap 22, 17

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc ludowi Bożemu odkryć, że Eucharystia pozwoli zaspokoić wszelkie 
potrzeby i pragnienia człowieka a także wspólnoty Kościoła.

HASŁO ROKU

Eucharystię źródłem wiary i życia parafii
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Poziom 1.1.1

Temat: Eucharystia jest źródłem życia.
Wartość: Odkrywamy Eucharystię jako źródło wiary i życia wspólnoty parafialnej.
Okazja: Ogłoszenie Kongresu Eucharystycznego.

META: 
Nasi parafianie odkrywali Eucharystię jako źródło wiary i życia wspólnoty 
parafialnej przez przeczytanie informacji o Kongresie Eucharystycznym z racji 
jego ogłoszenia.

 
UZASADNIENIE:

1.	 Z problemu:
Mimo, że Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji prowadzony jest w parafii od 27 lat to ciągle 
konieczne jest odkrywanie przez parafian, że Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. Wielu, 
zwłaszcza po pandemii, zaniedbuje obecność na Eucharystii wybierając nieraz przekaz internetowy, 
radiowy lub telewizyjny. Inni nie przychodzą systematycznie na Eucharystię, bo przestali dostrzegać  
w niej źródło życia, a jedynie przykazanie kościelne, którego wypełnienie zaniedbują lub odrzucają. 
Czy też wielu z braku świadomości nie korzysta z komunii św. choć uczestniczą we Mszy św. 

2.	 Z IDEAŁU:
Jezus dając nam Eucharystię jako źródło życia pragnie, abyśmy z niej obficie czerpali, bo tylko  
w ten sposób możemy żyć pełnią życia. 
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». (J 4,14)

3.	 Z NAWRÓCENIA
Należy zatem dopomóc wiernym w odkryciu, że Eucharystia daje życie wszystkim, którzy  
w niej uczestniczą. A zaangażowanie w Parafialny Kongres Eucharystycznym, staje się okazją do 
osobistego i wspólnotowego rozwoju w wierze.

Hasło: 
Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije

Gest dla w wszystkich:
Przeczytanie ulotki o Parafialnym Kongresie Eucharystycznym.
 

Gest liturgiczny:
Po wszystkich Mszach św. modlitwa w intencji Parafialnego Kongresu Eucharystycznego. 

Gest wspólnot: 
Ocena wydarzenia i rozmowa jak włączymy się jako wspólnota w Parafialny Kongres Eucharystyczny. 
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Realizacja w
ydarzenia

Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1.	Spotkanie PZK PZK 28 VIII 2022 Dom parafialny 

2.	Przygotowanie Listu: Droga do Emaus Redakcja Do 7 IX 2022 Dom parafialny

3.	Materiały do wykonania gestu: 
Nie dotyczy Ks. Proboszcz Dom parafialny, 

kościół

4.	 Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi
Internetu

Tablicy ogłoszeń
17 IX 2022

Strona 
internetowa, 

tablica

Hasło:	
Kto	jest	spragniony	niech	przyjdzie	i	pije Służby techniczne Kościół

5.	Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne 24 IX 2022 Kościół

6.	Przygotowanie liturgii ze wszystkimi
komentarzami

Grupa liturgiczna Do 7 IX 2022 Dom parafialny

B. REALIZACJA (opis kolejnych kroków do realizacji inicjatywy)

7.	Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 18 IX 2022 W rejonach

8.	Spotkania RZK z listem i omówieniem
wydarzenia w Rejonach

RZK 7-11 IX 2022 Wg ustaleń

9.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi
Posłańcami

Podrejonowy z 
Posłańcami Wg ustaleń

10.	Liturgiczne przeżycie wydarzenia – katecheza 
przygotowująca wydarzenie

Kapłan 25 IX 2022

Podczas 
wszystkich Mszy 

św.

C. PODSUMOWANIE

11.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia. Posłańcy Do 15 X 2022 Grupy
Sąsiedzkie

12.	Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP Dom parafialny
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Poziom 1.1.2

Temat: Kościół jako wspólnota
Wartość: Odkrywamy Eucharystię jako źródło jedności
Okazja: Rocznica poświęcenia kościoła 

META: 
Wszyscy parafianie św. Barbary w Łęcznej, wspominając rocznicę 
poświęcenia kościoła, odkrywali Eucharystię jako źródło jedności 
przez odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Barbary  
w intencji parafii i zbliżającego się Parafialnego Kongresu Eucharystycznego.
 
UZASADNIENIE:
1.	 Z problemu:
W ostatnim roku formacyjnym do wiosny towarzyszyły nam jeszcze ograniczenia pandemiczne. 
Sprawiły one, że wielu parafian obawiając się o swoje zdrowie, unikało wszelkich kontaktów 
międzyludzkich. Przekładało się to też na obecność na Eucharystii, która czasami nie była 
postrzegana jako znak jedności ale zagrożenie. Niektórzy po ogłoszeniu zakończenia pandemii 
już nie wrócili do przeżywania liturgii we wspólnocie parafialnej, a tym samym do umacniania 
więzów jedności z innymi wierzącymi.
2.	 Z IDEAŁU
Jezus w Eucharystii stwarza nam okazję do doświadczenia komunii, która jest w stanie uczynić  
z nas wspólnotę Ludu Bożego żyjącego w jedności. 
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek  
z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał 
im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”.(Dz,2,42-47)
„Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się prawdziwą i doskonałą świątynią 
Nowego Przymierza i zgromadził lud nabyty. Ten lud święty, zebrany w jedności Ojca, Syna i 
Ducha Świętego, jest Kościołem [, czyli świątynią Boga, zbudowaną z żywych kamieni, gdzie 
Ojciec doznaje czci w Duchu i prawdzie. Jako widzialna budowla, dom ten jest szczególnym 
znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie. Jeżeli 
kościół powstaje jako budynek przeznaczony wyłącznie i na stałe do gromadzenia się ludu Bożego  
i sprawowania liturgii, wypada poświęcić go Bogu w uroczystym obrzędzie, stosownie do starożytnego 
zwyczaju Kościoła”. (z Wprowadzenia do Ksiąg liturgicznych)
3.	 Z NAWRÓCENIA
Należy zatem dopomóc wiernym odkryć na nowo Eucharystię jako miejsce wspólnego przebywania 
i modlitwy oraz źródło, z którego możemy czerpać łaski potrzebne nam do budowania więzów 
jedności ze wszystkimi. 

Hasło:
Wszyscy jesteśmy braćmi

Gest dla w wszystkich:
Modlitwa przez wstawiennictwo św. Barbary – zawierzenie parafii i zbliżającego się Parafialnego 
Kongresu Eucharystycznego.

Gest Liturgiczny:
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 

Gest wspólnot:
Ocena wydarzenia i świętowanie wspólnoty przy torcie.
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Realizacja w
ydarzenia

Realizacja: Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?

A. PRZYGOTOWANIE

1.	Spotkanie PZK PZK 16 X Dom parafialny 

2.	Przygotowanie Listu Droga do Emaus Redakcja Do 26 X Dom parafialny

3.	Materiały do wykonania gestu:
Gest dla wszystkich: Modlitwa przez wstawiennictwo 
św. Barbary 

Ks. Proboszcz Dom parafialny, 
kościół

4.	 Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi
Internetu

Tablicy ogłoszeń
 Do 13 XI

Strona 
internetowa, 

tablica

5.	Hasło: 
WSZYSCY	JESTEŚMY	BRAĆMI Służby techniczne Kościół

6.	Przygotowanie dekoracji w kościele Służby techniczne 19 XI Kościół

7.	Przygotowanie liturgii ze wszystkimi komentarzami Grupa liturgiczna Do 26 X Dom parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy)

8.	Rozniesienie listu do każdej rodziny. Posłańcy Do 13 XI W rejonach

9.	Spotkania RZK z listem i omówieniem wydarzenia 
w Rejonach RZK 26 X – 6 XI Wg ustaleń

10.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi Posłańcami Podrejonowy z 
Posłańcami Wg ustaleń

11.	 Liturgiczne przeżycie wydarzenia – katecheza 
przygotowująca wydarzenie Kapłan 20 XI 2022

Podczas 
wszystkich
 Mszy św.

C. PODSUMOWANIE

12.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 XII Grupy
Sąsiedzkie

13.	Podsumowanie oceny wydarzenia SOP Dom parafialny
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Poziom 1.1.3
Temat: Bóg Ojciec nasz i wszystkich
Wartość: Odkrywanie Eucharystii jako źródła miłości Ojca
Okazja: Kolęda grudzień 2022/ styczeń2023

Meta:
Parafianie św. Barbary odkrywali Eucharystię jako źródło miłości Ojca poprzez 
napisanie komentarza do modlitwy „Ojcze nasz” z okazji tworzenia dokumentu 
bazowego Parafialnego Kongresu Eucharystycznego.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja: 

Czas pandemii dla wielu był czasem rezygnacji i ukrywania się.  U części wiernych okres izolacji  
i doświadczenie zamkniętego kościoła ożywiły wiarę, wzbudziły pragnienie bycia we wspólnocie, 
gromadzenia się przed obliczem Boga Ojca oraz tęsknotę za przyjmowaniem Komunii Świętej.  
U innych nie był czasem wzmacniania wiary, ale bardziej pretensją do Boga za czas pandemii i 
ograniczenia. 
2. Ideał: 
Jezus oczekuje od nas, abyśmy jednoczyli się jako żywy Kościół na Eucharystii, która jest wyrazem 
miłości Boga Ojca do ludzi. Jezus dając nam modlitwę „Ojcze nasz” pragnie byśmy zobaczyli,  
że Bóg kocha nas jak ojciec, a Eucharystia jest Jego darem dla nas.
Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba,  
ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który  
z nieba zstępuje i życie daje światu (J 6, 32-33).
Komunia niewidzialna, która ze swej natury ciągle wzrasta, zakłada życie w łasce, dzięki czemu 
stajemy się uczestnikami Boskiej natury (2 P 1, 4), oraz praktykowanie cnót wiary, nadziei i miłości. 
Tylko w ten sposób wchodzimy w prawdziwą komunię z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie 
wystarczy wiara, ale trzeba trwać w łasce uświęcającej i w miłości, pozostając w łonie Kościoła ciałem 
i sercem; potrzebna jest, mówiąc słowami św. Pawła wiara, która działa przez miłość (por. Ga 5, 6) - 
Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II, pkt 36.
Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem 
całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe 
Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez 
Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom.  Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca 
Świętego Jana Pawła II, pkt 1.

3. Przemiana:
Należy dopomóc Ludowi Bożemu w odkryciu Eucharystii jako źródła miłości Ojca poprzez 
uświadomienie sobie, Kim dla mnie jest Bóg Ojciec oraz jaka jest istota siedmiu próśb wyrażonych 
w Modlitwie Pańskiej. 

Hasło:
Ojcze nasz…

Gest dla wszystkich
Zachęcamy wszystkich wiernych, aby napisali komentarz do modlitwy „Ojcze nasz”, do utworzenia 
wspólnotowej modlitwy „Ojcze nasz” na Parafialny Kongres Eucharystyczny. 

Gest liturgiczny 
Podczas Mszy św. wierni odmówią  Modlitwę Pańską ze złożonymi dłońmi.

Gest dla wspólnot 
Wszystkie wspólnoty napiszą komentarz do modlitwy „Ojcze nasz” i ocenią wydarzenie. 
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Realizacja w
ydarzenia

Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1.	Spotkanie PZK PZK 20 XI  2022 Dom parafialny 

2.	Przygotowanie Listu: Droga do Emaus Redakcja Do 30 XI 2022 Dom parafialny

3.	Materiały do wykonania gestu: 
Nie dotyczy Ks. Proboszcz - Dom parafialny, 

kościół

4.	 Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi
Internetu

Tablicy ogłoszeń
Grudzień 2022

Strona 
internetowa, 

tablica

Hasło: 
OJCZE	NASZ… Służby techniczne Kościół

5.	Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne 17 XII 2022 Kościół

6.	Przygotowanie liturgii ze wszystkimi
komentarzami

Grupa liturgiczna Do 30 XI 2022 Dom parafialny

B. REALIZACJA (opis kolejnych kroków do realizacji inicjatywy)

7.	Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy 11 – 17 XII W rejonach

8.	Spotkania RZK z listem i omówieniem
wydarzenia w Rejonach

RZK 1 - 10 XII 2022 Wg ustaleń

9.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi
Posłańcami

Podrejonowy z 
Posłańcami Wg ustaleń

10.	 Liturgiczne przeżycie wydarzenia –  
katecheza przygotowująca wydarzenie Kapłan 18 XII 2022

Podczas 
wszystkich Mszy 

św.

C. PODSUMOWANIE

11.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Koniec stycznia 
2023

Grupy
Sąsiedzkie

12.	Podsumowanie oceny wydarzenia SOP Styczeń 2023 Dom parafialny
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Poziom 1.1.4
Temat: Służba ludziom to służba Bogu.
Wartość: Odkrywamy Eucharystię jako źródło służby bliźnim
Okazja: Wybory Rady Duszpasterskiej

Meta: 
Wierni naszej parafii w roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego odkrywali 
Eucharystię jako źródło służby bliźniemu, przez wybór Radnego, jako wyraz 
zatroskania o parafię. 

Uzasadnienie:
1. Z Problemu 
Pomimo tego, że wierni naszej parafii często korzystają z sakramentu Eucharystii, to większość  
z nich traktuje kościół parafialny jako instytucję, która ma świadczyć usługi sakramentalne, sami  
z kolei nie angażują się na rzecz dobra wspólnoty. Pomimo tego, że Radni w parafii nie tylko zbierają 
fundusze, ale również podejmują dzieło ewangelizacji a także dzieła miłosierdzia, to są bloki, w 
których wierni nie wybrali radnego, albo nikt z mieszkańców nie chce podjąć się tej posługi. 

2. Z Ideału:
Jezus pragnie nam ukazać Eucharystię jako źródła służby bliźniemu, dlatego karmi nas sobą byśmy 
z zaangażowaniem włączyli się w życie parafii. 
Ofiarujcie Paschę, oczyśćcie się i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem Pańskim, 
danym za pośrednictwem Mojżesza. (Krn 35, 6)

3. Z Nawrócenia: 
Należy zatem dopomóc wiernym naszej parafii odkryć, że Eucharystia jest sakramentem, który 
zobowiązuje nas i posyła do pracy na rzecz bliźnich i wspólnoty parafialnej, bo to jest droga 
naszego powołania.

Hasło:
Przyszłość parafii w twoich rękach.

Gest dla wszystkich 
Wierni zaangażują się w wybory Rady Duszpasterskiej przez  oddanie wypełnionej  karty wyborczej 
wybierając w ten sposób swojego radnego..

Gest liturgiczny 
Przyrzeczenie Rady Duszpasterskiej i modlitwa za radnych.

Gest dla wspólnot
Włączenie się w wybory i odpowiedzialność za wybór Radnego. Ocena wydarzenia.
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Realizacja w
ydarzenia       

Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1.	Spotkanie PZK PZK 15 I 2023 Dom parafialny 

2.	Przygotowanie Listu Droga do Emaus Redakcja 25 I 2023 Dom parafialny

3. Materiały do wykonania gestu: Ks. Proboszcz Dom parafialny, 
kościół

4.	Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi
Internetu

Tablicy ogłoszeń
19 II .23 Strona internetowa, 

tablica

5.	Hasło:
Przyszłość	parafii	w	twoich	rękach

Służby 
techniczne 25 II.23 Kościół

6.	Przygotowanie dekoracji w kościele Służby 
techniczne 25 II .2023 Kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami Grupa liturgiczna Do 25 I 2023 Dom parafialny

B. REALIZACJA

8.	Rozniesienie listu do każdej rodziny. Posłańcy Do 19 II 2023 W rejonach

9.	Spotkania RZK z listami omówienie 
wydarzenia w Rejonach RZK 27 I – 10 II 

2023 Wg ustaleń

10.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy z 
Posłańcami Wg ustaleń

Wybory	Rady	Duszpasterskiej Parafianie	 Do	19	II	2023 Parafia

11.	Liturgiczne przeżycie wydarzenia- 
katecheza przygotowująca wydarzenie Kapłan 26 II 2023 Podczas wszystkich 

Mszy św.

C. PODSUMOWANIE

12.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Marzec 2023 Grupy
Sąsiedzkie

13.	Podsumowanie ocena wydarzenia SOP  Dom parafialny
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Poziom 1.1.5

Temat: Źródło braterskich relacji
Wartość: Odkrywanie Eucharystii jako źródła braterskich relacji
Okazja: Wielki Czwartek

META: 
Nasi parafianie w Wielki Czwartek odkrywali Eucharystię jako źródło braterskich 
relacji przez dzielenie się chlebem i składanie życzeń.
 
Uzasadnienie:
1.	 Z problemu: 
Dzisiaj mamy do czynienia z bolesnym kryzysem człowieka, z jednej strony ma pragnienie 
wspólnoty i drugiego człowieka a z drugiej zamyka się na innych i nie szuka z nimi kontaktów. 
Często nie widzi w drugim człowieku brata, który ma  podobne potrzeby i pragnienia, ale postrzega 
go jako zagrożenie. Część uczestniczących we Mszy św. bardziej skupia się na zaspokojeniu 
własnych potrzeb duchowych i nie dostrzega, że to właśnie z Eucharystii wypływa wezwanie do 
tworzenia komunii nie tylko z Bogiem, ale także z bliźnimi.

2.	 Z Ideału
Chrystus oczekuje od nas, byśmy tak jak On szukali okazji by budować relacje z innymi.
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa (1 Kor 10, 16b)
Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem (Mk 3, 31 – 35)
Trzeba bez wytchnienia postępować obraną drogą, ufając w pomoc łaski Bożej, aby zbudować 
prawdziwą jedność Kościoła i trwałe powszechne braterstwo. Jan Paweł II, luty 2003 r. Castel Gandolfo

3.	 Z Nawrócenia
Należy zatem dopomóc wiernym odkryć, że Eucharystia celebrowana we wspólnocie jest bodźcem 
do czynnego zaangażowania się w budowę społeczeństwa bardziej braterskiego, gotowego do 
dzielenia się sobą jak chlebem, czyli obrazem wszystkiego, co jest niezbędne do życia.

Hasło:
Dzielmy się niebem jak chlebem 

Gest dla w wszystkich:
Dzielenie się chlebem po liturgii we wspólnotach między sąsiadami i składanie sobie życzeń 
świątecznych.

Gest liturgiczny:
Przekazanie znaku pokoju.

Gest wspólnot:
Ocena wydarzenia i świąteczne spotkanie z życzeniami.
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Realizacja w
ydarzenia

Realizacja: Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1.	Spotkanie PZK PZK 26 II 2023 Dom parafialny

2.	Przygotowanie Listu Droga do Emaus Redakcja Do 8 III 2023 Dom parafialny

3. Materiały do wykonania gestu: Ks. Proboszcz Dom parafialny, 
kościół

4.	Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi 
internetu 2.IV Strona internetowa 

tablice

5.	Hasło: 
Dzielmy	się	niebem	jak	chlebem

Służby 
techniczne 5.IV Kościół

6.	Przygotowanie dekoracji w kościele Służby 
techniczne 5.IV Kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

Rada 
Duszpasterska Do 8 III 2023 Dom parafialny

B. REALIZACJA 

8.	Rozniesienie listu do każdej rodziny. Posłańcy 21 – 31 III 
2023 W rejonach

9.	Spotkania RZK z listem i omówieniem 
wydarzenia w Rejonach RZK 9- 20 III 2023 Wg ustaleń

10.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy z 
posłańcami Wg ustaleń

11.	Liturgiczne przeżycie wydarzenia -  
katecheza przygotowująca wydarzenie Kapłan 6.IV Podczas mszy św.

C. PODSUMOWANIE

12.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do końca 
kwietnia Grupy sąsiedzkie

13.	Podsumowanie oceny wydarzenia SOP Dom parafialny



Książka Roku 2022/2023 

18

Poziom 1.1.6

Temat: Zaproszenie dla Jezusa 
Wartość: Odkrywanie Eucharystii jako źródła siły w codzienności.
Okazja: Boże Ciało 

META: 
Nasi parafianie odkrywają Eucharystię jako źródło siły w codzienności poprzez przystrojenie 
domów w emblematy eucharystyczne z racji Uroczystości Bożego Ciała.

UZASADNIENIE:
1.	 Z problemu: 
Pomimo tego, że tysiące wiernych uczestniczy w procesji Bożego Ciała to jednak wielu z nich tego 
dnia nie uczestniczy we Mszy św., ale wybiera się tylko na procesję, nie odkrywając samej wartości 
Eucharystii. Mimo zachęty, by wierni tego dnia udekorowali domy emblematami eucharystycznymi 
i w ten sposób nadali temu dniu większą rangę to tylko nieliczni to czynią. Niewielu wiernych 
angażuje się w przygotowanie ołtarzy, liturgii, udziale w procesji. Dla wielu wiernych udział w 
procesji jest piękną chrześcijańską tradycją i nie dostrzegają, że jest to znak zaproszenia Chrystusa 
do ich codziennego życia.

2.	 Z Ideału
Jezus oczekuje od nas nie tylko wypełnienia przykazań i obowiązków, ale autentycznego zaproszenia 
Go do naszych rodzin i naszego życia, które mógłby wypełnić swoją mocą i siłą.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)
Ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia 
idą”. (Iz 40, 31)

3.	 Z Nawrócenia
Należy dopomóc Ludowi Bożemu w odkryciu, że Jezus w Eucharystii ma siłę i moc przemienić 
naszą rzeczywistość, jeżeli zaprosimy Go do naszego życia.

Hasło:
Pan jest mocą swojego ludu

Gest dla w wszystkich:
Przystrojenie domów emblematami eucharystycznymi jako wyraz wiary w Chrystusa obecnego 
pośród swego ludu.

Gest liturgiczny:
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem przy ostatnim ołtarzu nastąpi dzielenie się 
chlebem wszystkich uczestników procesji Bożego Ciała.

Gest wspólnot:
Ocena wydarzenia, wspólnoty mogą przygotować sobie piknik.

Po
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om
 1
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Realizacja: Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1.	Spotkanie PZK PZK 23 IV 2023 Dom parafialny

2.	Przygotowanie Listu Droga do Emaus Redakcja Do 3 V 2023 Dom parafialny

3. Materiały do wykonania gestu: Ks. Proboszcz Dom parafialny, 
kościół

4.	Zaproszenie do przeżycia gestu na stronie 
internetowej i tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi 
internetu  1 VI 2023 Strona internetowa 

tablice

5.	Hasło: 
Pan	jest	mocą	swojego	ludu

Służby 
techniczne 7 VI 2023 Kościół

6.	Przygotowanie dekoracji w kościele Służby 
techniczne 7 VI 2023 Kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

Rada 
Duszpasterska Do 4 V 2023 Dom parafialny

B. REALIZACJA 

8.	Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy 16 – 30 V W rejonach

9.	Spotkania RZK z listem i omówieniem 
wydarzenia w Rejonach RZK 5 – 15 V 2023 Wg ustaleń

10.	Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy z 
Posłańcami Wg ustaleń

11.	Liturgiczne przeżycie wydarzenia -  
katecheza przygotowująca wydarzenie Kapłan 8 VI 2023 Podczas mszy św.

C. PODSUMOWANIE

12.	Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy  Do 20 czerwca Grupy sąsiedzkie

13.	Podsumowanie oceny wydarzenia SOP Dom parafialny

Realizacja w
ydarzenia
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Poziom 1.2 Duszpasterstwo Grup Sąsiedzkich

META 2022/2023
Uczestnicy Grup Sąsiedzkich w Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego rozważali 
tematy kongresowe w czasie comiesięcznych spotkań a swoje rozważania przedstawiali do 
redakcji dokumentu bazowego.

Uzasadnienie:

1. Z problemu:
Mimo tego że, nie było już ostrych restrykcji związanych z pandemią to wiele wspólnot nie powróciło 
do systematycznych spotkań. Zmniejszyła się również liczba uczestników Grup Sąsiedzkich. Grupy 
mimo ciągłych zaproszeń nie pozyskują nowych członków. Spotykające się grupy widzą w tym 
wartość i były takie grupy, które nie przerwały spotkań mimo pandemii. 

2. Z ideału:
Jezus oczekuje, że członkowie Grup Sąsiedzkich i same grupy staną się zalążkiem żywej wspólnoty, 
do której inni będą przychodzić by czerpać jak ze źródła. 
Z Eucharystii, niewyczerpanego źródła Bożej miłości, będziecie mogli czerpać energię potrzebną do 
tego, by nieść Chrystusa innym i prowadzić innych do Chrystusa, by na co dzień być świadkami 
miłości i solidarności i dzielić się z braćmi, pozbawionymi tego, co konieczne, darami, które daje 
wam Opatrzność. Benedykt XVI 8 V 2011, Przemówienie podczas spotkania w weneckiej bazylice św. 
Marka w Wenecji.

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc odkryć uczestniczącym w spotkaniach sąsiedzkich, że z Eucharystii wypływa cała 
moc do tworzenia wspólnoty oraz trwania w niej i że z niej wypływa łaską, z której mogą czerpać 
inni.
Lp.Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Weryfikacja Grup Sąsiedzkich IX-X 2022 Parafia Podrejonowi, 
s. Elżbieta

2. Przygotowanie konspektów na spotkania Każdego 
miesiąca Parafia ks. Andrzej, 

s. Elżbieta

3. Spotkania dla animatorów Grup Sąsiedzkich i omówienie 
konspektu.

Ostatnia 
niedziela 
miesiąca

Parafia ks. Andrzej, 
s. Elżbieta

4.

Tematy spotkań:
• Pierwszy jest na temat Ludu Bożego, jego cech 
charakterystycznych, które go identyfikują jako taki;
• W drugim rozdziale zwraca się uwagę na cechy 
charakterystyczne małych grup, jako wspólnot wiary, 
kultu i chrześcijańskiego życia, czynnej miłości, misji, 
ze określeniem tego, co jest „Podstawową wspólnotą 
kościelną” i jaka jest ich organizacja;
• Trzeci rozdział jest na temat duszpasterstwa rodzinnego; 
o działaniach, służących rodzinie; o organizacji różnych 
posług, koniecznych dla tego duszpasterstwa;
• W czwartym rozdziale porusza się problematykę różnych 
sektorów pracy parafialnej (dzieci, młodzież, robotnicy) 
• W piątym rozdziale winna być mowa o idealnym 
sposobie na katechizację zarówno permanentną, jak 
i tę przygotowującą do sakramentów, do niedzielnej, 
świątecznej oraz sakramentalnej liturgii, o służbach 
miłosierdzia (chorzy, promocja ludzka, itp.) i o misyjności.
• W szóstym rozdziale porusza się temat duszpasterstwa i 
formacji posługujących, ze określeniem sposobów, czasu 
oraz odpowiedzialnych;
• W końcu każdy z pozostałych rozdziałów jest 
poświęcony danemu typowi struktury koniecznej do 
dobrego funkcjonowania wspólnoty: zgromadzeniu 
parafialnemu i zebraniu rejonów, radzie parafialnej, 
sieci posłańców, systemowi ekonomicznemu, służbom 
technicznym.

 Grupy
Sąsiedzkie

Posłańcy -
Animatorzy 

Opieka i odwiedzanie 
grup, które potrzebują 

wsparcia. Cały 
rok duszpasterski 

2022/2023 
Kapłani, rejonowi, 

s. Elżbieta
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Poziom
 1.3

Poziom 1.3 Duszpasterstwo Rodzin
Meta poziomu 2022/2023
Rodziny naszej parafii w Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego odkrywały Eucharystię 
jako źródło wiary i życia wspólnoty parafialnej przez inicjatywy duszpasterstwa rodzin w 
ramach realizacji programu parafialnego.
Uzasadnienie:
1. Z problemu:
Mimo tego, że w parafii są podejmowane inicjatywy dotyczące duszpasterstwa rodzin to jednak 
wiele rodzin pozostaje poza wpływem tych inicjatyw. Zauważa się, że parafia nie wykorzystuje 
wszystkich możliwości i opiera się tylko na sprawdzonych działaniach. Za mało jest zachęty 
do włączenia się do Wspólnoty Domowego Kościoła co dawałoby małżonkom możliwość 
doświadczenia wspólnoty i rozwoju. Katechezy dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii 
św. są dobrym doświadczeniem jednak kończą się bez podjęcia decyzji do dalszej formacji. 
2. Z ideału:
Pan Jezus pragnie, aby nasze rodziny odkrywały, że Eucharystia jest źródłem wiary i życia a 
korzystanie z niej w całej pełni może wzmocnić ich życie rodzinne. 
Zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej ma swe pierwsze źródło w chrzcie świętym, znajduje zaś 
swój najpełniejszy wyraz w Eucharystii, z którą chrześcijańskie małżeństwo jest wewnętrznie 
związane. Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa chrześcijańskiego. Familiaris consortio 57. 
3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc rodzinom, aby odkryły, że Eucharystia jest źródłem wiary i życia każdej wspólnoty 
i stanowi podstawę do budowanie relacji rodzinnych i wspólnotowych
 

1.3.1. Domowy Kościół
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Przygotowanie i wygłoszenie 
konferencji na temat: Eucharystia 
jako źródło życia i wiary wspólnoty 
parafialnej, podczas jednego z dni 
wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Rok 
duszpasterski Parafia Ks. Marek Maj

2.

KDK Poświęcą czas na rozważanie, 
spisanie i przekazanie do redakcji 
refleksji związanych  
z tematami Parafialnego Kongresu 
Eucharystycznego. 

Rok 
duszpasterski Parafia Animatorzy

3.

Wspólnoty Domowego Kościoła 
naszej parafii po każdym wydarzeniu 
parafialnym podzielą się tym, co 
przeżyły i doświadczyły przez to 
wydarzenie, a refleksje przekażą do 
parafii.

Rok 
duszpasterski Parafia Animatorzy

4. Zorganizowanie Marszu dla Życia  
i Rodziny, zakończony piknikiem. Maj Miasto

Łęczna Para rejonowa

5. Peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Wg grafiku 
diecezjalnego

Rodziny z DK 
i wszystkie z 

parafii które chcą 
przyjąć ikonę

Para rejonowa

Inicjatywy stałe:
1. Dawanie świadectwa życia małżeńskiego i zachęta do włączenia się do wspólnoty Domowego Kościoła.
2. Przygotowanie liturgii Pasterki i Wigilii Paschalnej. Odpowiedzialna Para Rejonowa.
3. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Odpowiedzialna Para Rejonowa.
4. Prowadzenie Nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
5. Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej - zgłoszenie nowych kandydatów
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1.3.2 Poradnia Rodzinna
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Podjęcie tematu Eucharystii jako źródło 
życia i wiary rodziny chrześcijańskiej. W ciągu roku Parafia Ks. Andrzej i Poradnia 

rodzinna

Inicjatywy stałe:
1. Prowadzenia nauk przedmałżeńskich.
2. Indywidualne spotkania w poradni rodzinnej z narzeczonymi.
3. Rozmowy indywidualne z małżeństwami, rodzicami przeżywającymi trudności - rozmowy wg 
potrzeby.

1.3.3. Rocznice, Jubileusze, Błogosławieństwa

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Uwrażliwianie, że przeżywanie 
jubileuszów i rocznic jest okazją 
przedstawienia wartości roku i odkrywania 
Eucharystii jako serca każdej rodziny.

Cały rok Parafia Kapłani i wierni

Inicjatywy stałe:
1. W Niedzielę Świętej Rodziny - świętowanie jubileuszy małżeńskich.
2. Błogosławieństwa jubilatów na Mszach św. zamawianych z racji jubileuszu małżeństwa.
3. Błogosławieństwa dzieci w ostatnią niedzielę miesiąca i dzieci w I rocznicę chrztu św.
4. Błogosławieństwa 18-latków.
5. Błogosławieństwa uczniów kończących szkołę.
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Poziom
 2

Poziom 2. Duszpasterstwo środowiskowe 
Meta:
Członkowie duszpasterstw środowiskowych w Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego 
odkrywali Eucharystię, jako źródło wiary i życia wspólnoty parafialnej, dzięki czemu mogli 
zobaczyć, że ta wartość jest szansą dla rozwoju osobistego i wspólnoty. 

1. Z Problemu
Czas pandemii spowodował osłabienie wspólnot działających przy naszej parafii. Po zniesieniu 
sankcji ograniczających spotkania wspólnoty zaczynają powoli się odradzać i przyjmować 
nowych członków. Niektóre wspólnoty jednak się zmniejszyły i mają trudności w zalezieniu 
nowych członków. Grupy wypełniały swoje zobowiązania, ale angażowane są ciągle te same osoby. 
Zabrakło także w niektórych wspólnotach rekolekcji dla nich prowadzonych. Zabrakło również 
integracyjnych spotkań świątecznych. Nie wszyscy członkowie ze wspólnot podjęli gesty wydarzeń 
czy też gest przeznaczonych dla wspólnot z racji wydarzenia. 

2. Z ideału
Jezus ukazuję Eucharystię jako źródło życia nie tylko poszczególnego człowieka, ale wspólnot 
Kościoła. Pragnie by wierni korzystając z J ego mocy żyli pełnią wiary.

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Christefideles laici 19

Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, 
składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie, w ten sposób zarówno przez składanie 
ofiary, jak i przez Komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej, 
niejednakowo, lecz jedni tak drudzy inaczej. Posileni zaś w świętej Komunii Ciałem Chrystusowym, 
w konkretny sposób przedstawiają jedność Ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną 
przyczyną jest ten Najświętszy Sakrament. LG 11

3. Z nawrócenia
Należy dopomóc członkom wspólnot odkryć, że dzięki Eucharystii i wypływającej z niej mocy stają 
wobec szansy na pełnię życia wiarą.

2.1. Dzieci
2.1.1 Dzieci Maryi
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Rozważenie 7 tematów Kongresowych 
razem z innymi grupami formacyjnymi 
dzieci

Do czerwca 2023 Sale parafialne
ks. Paweł Grzebalski  

s. Elżbieta Łutnik
s. Dorota Duma

2. Dzielenie uczestników Synodu 
Misyjnego Dzieci w grupie Dzieci Maryi Wrzesień 2022 Salka misyjna  s. Elżbieta Łutnik

3. Świadectwo uczestników Synodu 
Misyjnego Dzieci 

Październik
Tydzień Misyjny Kościół s. Elżbieta Łutnik

4.
Rekolekcje dla dzieci (wspólne  dla 
dzieci ze świetlicy, Dzieci Maryi i innych 
chętnych)

Ferie zimowe Sale parafialne s. Elżbieta Łutnik
s. Dorota Duma

5. Kiermasz Misyjny  Maj Teren przy 
parafii s. Elżbieta Łutnik

Inicjatywy stałe:
1.	 Pomoc w przeprowadzeniu akcji Kolędników Misyjnych - 6 stycznia 2023 r.
2.	 Nabożeństwa różańcowe podczas Tygodnia Misyjnego - październik 2022 r. 
3.	 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – Wielki Post 2023 r.
4.	 Prowadzenie Godziny Świętej – czerwiec 2023 r.
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2.1.2 Oaza Dzieci Bożych
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Rozważenie 7 tematów Kongresowych 
razem z innymi grupami formacyjnymi 
dzieci

Do czerwca 2023 Salka
ks. Paweł Grzebalski 

s. Dorota Duma
s. Elżbieta Łutnik  

i animatorzy

2. Nabór nowych członków Cały rok
Parafia i szkoła 
(jeśli warunki 

pozwolą)
Animatorzy

3. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
rozpoczęcie roku duszpasterskiego 10.09.2022 Parafia Animatorzy

4. Spotkanie Wigilijne dla dzieci i rodziców Grudzień 2022 Parafia Animatorzy

5. Spotkanie Wielkanocne dla dzieci i 
rodziców Kwiecień 2023 Parafia Animatorzy

6. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
zakończenie roku duszpasterskiego Czerwiec 2023 Parafia Animatorzy

Inicjatywy stałe:
1. Przygotowanie liturgii Mszy św. o godz. 12.45 zgodnie z harmonogramem.
2. Pomoc przygotowaniu nabożeństw – różaniec, droga krzyżowa.
3. Pomoc w procesji Bożego Ciała – sypanie kwiatów i niesienie poduszek.

2. 1. 3  Świetlica dzieci 
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Rozważenie 7 tematów Kongresowych 
razem z innymi grupami formacyjnymi 
dzieci

Do czerwca 2023 Dom parafialny
s. Dorota Duma

ks. Paweł 
Grzebalski

s. Elżbieta Łutnik

2.
Rekolekcje dla dzieci (wspólne  dla 
dzieci ze świetlicy, Dzieci Maryi i innych 
chętnych)

Ferie zimowe Sale parafialne s. Elżbieta Łutnik
s. Dorota Duma

Inicjatywy stałe:
1. Przygotowanie liturgii Mszy św. - IV niedziela miesiąca.
2. Droga Krzyżowa w Wielkim Poście. 

2.2 Młodzież
2.2.1 Oaza młodzieżowa
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Rozważenie 7 tematów Kongresowych. Do czerwca 2023 Salka ks. Paweł 
Grzebalski

2. Nabór nowych członków Cały rok
Parafia i szkoła 
(jeśli warunki 

pozwolą)
Animatorzy

3. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
rozpoczęcie roku duszpasterskiego 10.09.2022 Parafia Animatorzy

4. Raz w miesiącu spotkanie modlitewne – 
adoracja NS lub Krąg Biblijny Cały rok Kościół ks. Paweł 

Grzebalski

5. Spotkanie Wigilijne dla dzieci i 
rodziców Grudzień 2022 Parafia Animatorzy

6. Dzień skupienia Do czerwca 2023 Kościół ks. Paweł 
Grzebalski

7. Spotkanie Wielkanocne dla dzieci i 
rodziców Kwiecień 2023 Parafia Animatorzy

8. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
zakończenie roku duszpasterskiego Czerwiec 2023 Parafia Animatorzy

Inicjatywy stałe:
1. Przygotowanie liturgii Mszy św. o godz. 13.00 zgodnie z harmonogramem.
2. Przeprowadzenie ewangelizacji w czasie katechezy w szkole – na początku roku szkolnego.
3. Pomoc w przygotowaniu nabożeństw – różaniec, droga krzyżowa.
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Realizacja inicjatyw
2.2.3 Harcerki
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Rozważenie 7 tematów Kongresowych Do czerwca 2023 Dom parafialny Ks. Paweł 
Grzebalski

2. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
rozpoczęcie roku duszpasterskiego 10.09.2022 Parafia Animatorzy

3. Raz w miesiącu spotkanie modlitewne 
– adoracja NS lub Krąg Biblijny Cały rok Kościół Ks. Paweł 

Grzebalski

4. Spotkanie Wigilijne dla dzieci  
i rodziców Grudzień 2022 Parafia Animatorzy

5. Spotkanie Wielkanocne Kwiecień 2023 Parafia Animatorzy

6. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
zakończenie roku duszpasterskiego Czerwiec 2023 Parafia Animatorzy

Inicjatywy stałe
1. Przygotowanie liturgii Mszy Św. o godz. 13.00 zgodnie z harmonogramem.
2. Oprawa liturgii Rezurekcji.
3. Straż przy Grobie Pana Jezusa w Triduum Paschalnym.

2.2.4 Ministranci i Lektorzy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Rozważenie 7 tematów 
Kongresowych. Do czerwca 2023 Dom parafialny Ks. Paweł 

Grzebalski

2. Nabór nowych członków Cały rok
Parafia i szkoła 
(jeśli warunki 

pozwolą)
ks. Paweł 
Grzebalski

3. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
rozpoczęcie roku duszpasterskiego 10.09.2022 Parafia ks. Paweł 

Grzebalski

4. Raz w miesiącu spotkanie modlitewne 
– adoracja NS lub Krąg Biblijny Cały rok Kościół ks. Paweł 

Grzebalski

5. Spotkanie Wigilijne dla dzieci  
i rodziców Grudzień 2022 Parafia ks. Paweł 

Grzebalski

6. Dzień skupienia Do czerwca 2023 Kościół ks. Paweł 
Grzebalski

7. Spotkanie Wielkanocne dla dzieci  
i rodziców Kwiecień 2023 Parafia ks. Paweł 

Grzebalski

8. Msza św. i spotkanie integracyjne na 
zakończenie roku duszpasterskiego Czerwiec 2023 Parafia ks. Paweł 

Grzebalski

9. Przygotowanie animatorów dla 
młodszych ministrantów Cały rok Parafia ks. Paweł 

Grzebalski

Inicjatywy stałe
1. Przygotowanie liturgii Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca.
2. Podjęcie służby liturgicznej podczas uroczystości parafialnych - odpust parafialny, święta, liturgie  

z udziałem ks. Biskupa.
3. Obsługa techniczna - Pielgrzymka do Łańcuchowa, droga krzyżowa w Wielki Piątek; procesja w Boże 

Ciało; liczenie wiernych; inne wydarzenia - stosownie do potrzeb.
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2.3. Dorośli

2.3.1 Legion Maryi
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Rozważenie 7 tematów 
Kongresowych. Do czerwca 2023 Dom parafialny Kierownik duchowy 

i prezydent

2. Pomoc  przy pracach  
kongresowych.

Od września 2022 
do czerwca 2023 Dom parafialny Ewa Dębowska 

3. Propagowanie modlitwy 
różańcowej.

 Wrzesień –
październik  2022 

Kościół 
parafialny Irena Mańka 

4.
Propagowanie  Nowenny  do 
Niepokalanego  Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

 Listopad  2022 r
Kościół 

parafialny 
lub apostolat  
dom w dom

Irena Mańka 

Inicjatywy stałe 
1. Stały patronat nad KŻR.
2. Prowadzenie liturgii w pierwsze soboty miesiąca we współpracy z KŻR. 
3. Apostolat z gazetą „Miłujcie się”.
5. Prowadzenie sklepiku parafialnego.
6. Niedziela Biblijna.
6. Odwiedzanie legionistów wspierających i chorych osób w parafii, apostolat w ŚDS.
7. Przygotowanie liturgii Mszy św. w niedzielę o godz. 7.00.
8. Godzina Święta, koronka na ulicach miasta. 

2.3.2 Szkoła Modlitwy

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Rozważenie 7 tematów 
Kongresowych. Do czerwca 2023 Dom parafialny Kierownik duchowy 

i animator

Inicjatywy stałe:
1. Kurs dla dorosłych kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
2. Nowenna do Ducha Świętego i Wigilia Zesłania Ducha Świętego.
3. Modlitwa wstawiennicza poprzedzona modlitwą uwielbienia w każdy III czwartek miesiąca.
4. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy.
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Poziom
 3

Poziom 3 Służby pastoralne
Meta Poziomu
Duszpasterstwo służb pastoralnych w Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego jest w 
taki sposób realizowane, aby pomóc ludowi w odkrywaniu Eucharystii jako źródło wiary i życia 
wspólnoty parafialnej. Dokonuje się to na drodze podejmowania w duchu komunii, inicjatyw 
właściwych dla charakteru każdej służby.
UZASADNIENIE:
1. Z problemu:
Służby Pastoralne i odpowiedzialni za poszczególne działy za mało odwołują się do realizowanego 
programu parafialnego. Czasami sprawia to wrażenie, że program jest jakimś dodatkiem, a nie 
istotą duszpasterstwa parafii przez co całe duszpasterstwo nie wykorzystuje wszystkich możliwości 
jakie daje program. 
2. Z ideału:
Chrystus oczekuje od nas takiej organizacji życia duszpasterskiego, by wierni mogli odkryć 
Eucharystię jako źródło życia i wiary całej rzeczywistości wspólnoty parafialnej.
Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, 
składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie, w ten sposób zarówno przez składanie 
ofiary, jak i przez Komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej, 
niejednakowo, lecz jedni tak drudzy inaczej. Posileni zaś w świętej Komunii Ciałem Chrystusowym, 
w konkretny sposób przedstawiają jedność Ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną 
przyczyną jest ten Najświętszy Sakrament. LG 11
3. Z nawrócenia:
Należy tak zorganizować duszpasterstwo Służb Pastoralnych, aby pomóc Ludowi Bożemu w 
ujrzeniu Eucharystii jako źródła życia i wiary dzięki czemu wierni mają szansę odkryć jej ogromny 
skarb jaki zostawił nam Chrystus. 
3.1.1 Katecheza dzieci i młodzieży

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Omówienie głównej wartości roku: 
odkrywanie zaproszenia Jezusa na świętą 
ucztę 

Podczas 
katechezy Szkoła Katecheci

2.
Przeprowadzenie katechez dla dzieci 
poświęconych wydarzeniom parafialnym na 
podstawie Listów do parafian

Rok 
duszpasterski

Szkoły: 
podstawowa

 i średnie
Katecheci

3. Ocena wydarzeń podczas katechez przez 
dzieci i młodzież

Po wydarzeniu:
10-15 min. na 

katechezie
Szkoła Katecheci

4. Rozważenie 7 tematów Kongresowych. Do czerwca 
2023 Szkoła Katecheci

3. 1.2 Katecheza przedsakramentalna

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Katechezy przed sakramentem chrztu św. 
z uwrażliwieniem na udział eucharystii jak 
znak, źródło wiary i życia

Czwartek przed 
chrztem Kancelaria ks. Prowadzący

2.
Formacja dzieci pierwszokomunijnych z 
ukazaniem wartości Eucharystii jako znak, 
źródło wiary i życia

Wrzesień 
-kwiecień Kościół ks. Paweł G, 

3.

Formacja kandydatów do sakramentu 
bierzmowania – kandydaci do bierzmowania 
rozważą 7 tematów kongresowych i spiszą 
refleksje 

Rok 
duszpasterski

Kościół, sale 
parafialne ks. Marcin

3.2.1. Liturgia

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Przygotowywanie liturgii na wydarzenia 
parafialne przez grupę liturgiczną

Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej 

s. Elżbieta
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2. Przygotowanie informacji na stronę 
internetową: Wydarzenia 2022/2023 Wrzesień Dom parafialny S. Elżbieta

3.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. 
poproszą chorych o modlitwę w intencji 
wydarzeń parafialnych

Rok 
duszpasterski Parafia

Nadzwyczajni 
szafarze 

Komunii św.

4.
Homilie niedzielne - 2 razy w roku (oprócz 
przygotowujących wydarzenie) poświęcone 
omówieniu wartości głównej roku

Rok 
duszpasterski Kościół Kapłani

3.2.2 Rozwój Życia Duchowego

3.2.2.1 Koła Żywego Różańca

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny
1. Uaktualnienie list KŻR Wrzesień Parafia Legion Maryi
2. Spotkanie z zelatorami KŻR Październik Parafia ks. Andrzej, LM

3.

Tematy spotkań miesięcznych:
IX: Kongres Eucharystyczny - informacja
X:  Ojcze nasz...
XI: Święć się imię Twoje...
XII: Przyjdź królestwo Twoje...
I: Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na 
ziemi
II: Chleba naszego powszedniego...
III: Odpuść nam nasz winy...
IV: Nie wódź nas na pokuszenie...
V: Zabaw nas ode złego...
VI: Parafialny Komentarz do Ojcze nasz....

Podczas mszy 
św. W i sobotę 

miesiąca
Kościół ks. Andrzej

3.2.2.2 Propozycje formacyjne ogólnoparafialne

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Pielgrzymka do Łańcuchowa 
Temat: Idziemy do źródła... 

26 Września 
2020

Pielgrzymi 
szlak, kościół w 

Łańcuchowie
Kapłani

2.
Rekolekcje adwentowe. Temat:
Bóg ukazuje nam swoje horyzonty - dążenie 
do ideału.

18-16 Grudnia 
2022 Kościół Kapłan 

prowadzący

3.
Pielgrzymka do Częstochowy Temat: Maryja 
wzorem otwarcia na łaskę Bożą. Różaniec i 
Drogi Krzyżowa oparte o wartość roku.

12 Luty 2023
Trasa 

pielgrzymki, 
Jasna Góra,

Kapłani, grupy 
formacyjne

4. Rekolekcje wielkopostne. Temat: Eucharystia 
źródłem wiary i życia

18-21 Marca
2023 Kościół Kapłan 

prowadzący

5. Podczas spowiedzi uwrażliwianie – na udział 
w Eucharystii jako źródła łaski

Cały rok 
duszpasterski Parafia Kapłani

6.
Troska o I piątki miesiąca dla dzieci klas 
III i starszych oraz formacja do należytego 
rachunku sumienia.

Podczas mszy 
św. I katechezy Kościół, szkoła Kapłani, katecheci

3.2.2.3 Nabożeństwa, Czuwania, Nowenny

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Nowenna do Ducha Świętego:
1. Rozeznawanie duchowe – podstawy.  
2. Od złego do złego.   
3. Od dobrego ku lepszemu.  
4. Strapienie i pocieszenie.  
5. Jak przetrwać czas strapienia.   
6. Dlaczego przeżywamy strapienie?  
7. Taktyka działania złego ducha.  
8. Roztropność.  
9. Posłuszeństwo Kościołowi.

14-22 V2021 Kościół Kapłan prowadzący
Nowennę
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Realizacja inicjatyw
2.

Adoracja Grobu Pańskiego z koronką do 
Miłosierdzia Bożego w Wielki Piątek - 
uwzględniająca wartość roku.

Wielki piątek/ 
wielka sobota Kościół Prowadzący 

adorację

3.2.2.4 Promocja Duchowości biblijnej

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Niedziela Biblijna: podczas pogłębionej 
wspólnotowej lektury czytań mszalnych 
uwrażliwienie na Eucharystię.

4 razy w roku Kościół Kapłani

2.
W czasie wizyty duszpasterskiej 
rozważanie fragmentu z Biblii o 
Eucharystii.

Wizyta 
duszpasterska

Rodziny w 
parafii Kapłani

3.
Podczas spowiedzi zachęcanie do czytania 
Pisma Świętego, szczególnie fragmentów  
o Eucharystii.

Podczas 
sprawowania 
sakramentu

Kościół Kapłani

3.3 Służby miłosierdzia Caritas

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Na spotkaniach formacyjnych podjęte 
zostaną tematy o posłaniu:
Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. 
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Mt 
10, 7-8

Cały rok
II wtorek 
miesiąca

Dom parafialny ks. Andrzej

2. Organizacja roku pracy, która dawałaby 
szansę radosnej służby. Wrzesień Dom parafialny Odpowiedzialni

Inicjatywy stałe:
1. Stała troska o najuboższych w parafii: rozpoznawanie potrzeb, konkretna pomoc.
2. Stała troska o fundusz na cele charytatywne: - zbieranie puszek Caritas, fundusze z wynagrodzeń 
pracowniczych, indywidualni darczyńcy.
3. Troska o chorych (nowenna przed 11 lutego oraz Msza św. 13 maja we współpracy z GWCh z udzielaniem 
sakramentu namaszczenia chorych).

3.4 Grupa Wsparcia Chorych

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Na pierwszym spotkaniu dzielenie się 
świadectwami z wakacji i ustalenie 
tematów na comiesięczne spotkania

Wrzesień Sala misyjna Ksiądz

2. Dzielenie się świadectwem z wydarzeń 
parafialnych i pisemna ocena wydarzeń IX - VI Sala misyjna GWCh

3. Katechezy tematyczne uwzględniające 
temat roku duszpasterskiego 

Rok 
duszpasterski Sala misyjna Ksiądz

4. Odwiedzanie raz w miesiącu osoby chorej
Termin po 

uzgodnieniu z 
chorą

Kolonia 
Trębaczów GWCh

Inicjatywy stałe:
1. Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zeszyt intencji. Pierwsze niedziele roku.
2. Nowenna przed Dniem Chorego wspólnie z Caritasem, 2-10 lutego.
3. Dzień Chorego wspólnie z Caritasem, 13 maja.
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Poziom 4. Duszpasterstwo współpracowników pastoralnych
Meta:
Współpracownicy pastoralni w Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego podczas 
regularnych inicjatyw i formacji, odkrywali Eucharystię jako źródło życia i wiary wspólnoty 
parafialnej, by zobaczyć, że ich zaangażowanie i wierność w realizacji Parafialnego Programu 
Odnowy i Ewangelizacji jest dla parafian zachętą i wezwaniem do odkrywania Bożych planów.

Uzasadnienie: 

1. Z problemu:
Pomimo tego, że w parafii jest wielu współpracowników duszpasterskich kapłanów, sióstr 
zakonnych i ludzi świeckich, zauważa się, że nie zawsze są podejmowane tematy związane 
programem parafialnym. Może to wynikać z braku zrozumienia samego programu i jego wartości 
dla wspólnoty parafialnej. Nie odbywały się wszystkie spotkania i nie było wielu rekolekcji dla 
zaangażowanych. Program parafialny został ograniczony do przeżywania wydarzeń parafialnych. 
Zabrakło wzajemnej mobilizacji i poszukiwania nowych możliwości duszpasterski. Ciągle 
przebija się model hierarchiczny Kościoła i tak też to występuje w przepowiadaniu: w homiliach, 
konferencjach i katechezie. 

2. Z ideału:
Chrystus oczekuje od współpracowników duszpasterskich takiego zaangażowania i takiej gorliwości 
by wielu patrząc z jakiego źródła korzystają, sami zapragnęli do niego sięgnąć. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma 
życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (J 5, 24)

3. Z nawrócenia
Należy dopomóc współpracownikom duszpasterskim w odkryciu prawdy, że właściwie przeżywana 
i sprawowana Eucharystia, stanowi ogromne źródło łaski wzrastania całego Ludu Bożego.

4.1. Inicjatywy dla wszystkich:

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Ustalenie listy odpowiedzialnych za 
poszczególne działania duszpasterskie  
i przekazanie jej wszystkim liderom.

Wrzesień Dom parafialny s. Elżbieta 
ks. Andrzej

2.
Rekolekcje dla Radnych, Posłańców i 
wspólnot z uwzględnieniem wartości 
roku.

Rok duszpasterski Na miejscu  
i wyjeździe

ks. Andrzej 
s. Elżbieta

3.
Formacja duszpasterstw środowiskowych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
charyzmaty poszczególnych grup.

Msza św. na 
rozpoczęcie roku 
duszpasterskiego

Kościół ks. Andrzej
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Realizacja inicjatyw
4.2. Inicjatywy dla poszczególnych grup:
Odpowiedzialni: Animatorzy grup formacyjnych i służb parafialnych

4.2.1. Rada Duszpasterska, Grupa Liturgiczna, PZ Caritas - Inicjatywy

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Kwartalne spotkania z Radą Duszpasterską i 
krótka katecheza.

Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej

2.
Opłatek i Mszą św. z uwrażliwieniem 
wiernych na posługę Radnego i na zadania 
ewangelizacyjne.

Styczeń Dom parafialny ks. Andrzej, 
s. Elżbieta

3. Spotkania z Grupą Liturgiczną - wyjaśnianie 
istoty wydarzeń w aspekcie liturgii.

Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej,  

s. Elżbieta

4. Formacja członków PZ Caritas poprzez 
comiesięczne katechezy.

Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej

4.2.2 Katecheci - Inicjatywy

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Miesięczne spotkanie z katechetami i 
omawianie spraw bieżących.

Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej, 

katecheci

2. Przygotowanie do wydarzeń parafialnych. Rok 
duszpasterski Dom parafialny ks. Andrzej, 

katecheci

3.
Podjęcie inicjatyw w celu zaangażowania 
dzieci i młodzieży do pogłębienia 
sakramentu eucharystii.

Rok 
duszpasterski Szkoła, parafia ks. Andrzej, 

katecheci

4. Ocena wydarzeń parafialnych. Rok 
duszpasterski Szkoła, parafia ks. Andrzej, 

katecheci

4.2.3 PZK. RZK i SOP - Inicjatywy

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Dzień skupienia dla PZK, RZK, SOP. Październik Parafia Rejonowi i ks. 
opiekun Rejonu

2. Spotkanie PZK, RZK i Posłańców w 
Rejonach. Listopad Dom parafialny Rejonowi i ks. 

opiekun Rejonu

3. Katecheza formacyjna pogłębiająca 
wydarzenie podczas spotkań PZK. Na spotkaniach Dom parafialny Kapłani

4.2.4 Zespół Duszpasterski - Inicjatywy

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Spotkanie organizacyjne. Wrzesień Parafia Każdy

2. Cotygodniowy brewiarz. Piątek
G. 20.30 Kaplica Każdy

3.
Spotkania nt. programu.
Omawianie spraw bieżących, pomoc 
wzajemna.

Co dwa 
miesiące Dom parafialny Każdy

4.
Mobilizacja dzieci i młodzieży do udziału 
w liturgii w czasie wydarzeń (katecheci, 
RZK).

Rok 
duszpasterski Parafia, szkoły Zespół 

Duszpasterski
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Poziom 5. Struktury
Meta:
W Roku Parafialnego Kongresu Eucharystycznego wszystkie struktury duszpasterskie tak były 
wzmacniane, by skutecznie mogły pomagać w odkrywaniu Eucharystii, która jest źródłem 
wiary i życia wspólnoty parafialnej, by mógł powstać Projekt Wspólnotowy, dający inspirację 
na przyszłość.

Uzasadnienie:
1. Z problemu:
Zmęczenie i wypalenie dotykają szczególnie osoby zaangażowane w program parafialny. Pojawiają 
się braki wśród Posłańców. Są miejsca, gdzie trudno znaleźć osobę, która mogłaby pełnić rolę 
Posłańca. Wielu Posłańców nie korzysta z proponowanych dla nich rekolekcji i innych form 
formacji. Ograniczają się do rozniesienia listów, czasami wrzucają je jedynie do skrzynek. 

2. Z ideału:
Jezus oczekuje, aby zaangażowani w struktury programu korzystali z Jego darów, których udziela  
w Eucharystii i gorliwie włączyli się w głoszenie Dobrej Nowiny. 
Również wy wszyscy, drodzy wierni świeccy, działający w różnych środowiskach społecznych, 
macie w coraz większym stopniu szerzyć Ewangelię. A zatem staje przed wami otworem złożony  
i wielokształtny «areopag», jakim jest świat, który trzeba ewangelizować. Dawajcie świadectwo 
swoim życiem, że chrześcijanie «należą (...) do nowego społeczeństwa, ku któremu zmierzają i które 
ich pielgrzymowanie antycypuje» (Spe salvi, 4). Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, Papież Benedykt 
XVI 2008 r.

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc zaangażowanym, aby odkryli, że Jezus w Eucharystii jest źródłem i życia i nadziei.

Inicjatywy:

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Troska o pełną sieć Posłańców cały rok Cały rok Parafii Wszyscy 
odpowiedzialni 

2. Troska o informacje zwrotne Cały rok Parafii Wszyscy 
odpowiedzialni

3. Troska o świadectwa do listu Cały rok Parafii Wszyscy 
odpowiedzialni

4.	 Redakcja Listu – uzupełnić redakcję. Cały rok Parafii Wszyscy 
odpowiedzialni
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KALENDARZ WYDARZEŃ 2022/2023
Odpowiedzialny za realizację PZK i RZK

Miesiąc Dzień Inicjatywa
Sierpień	 28	VIII Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia

Wrzesień

4	IX	 Spotkanie Posłańców – konspekt na wrzesień
11	IX	 Rozpoczęcie roku duszpasterskiego
17	IX	 Pielgrzymka do Łańcuchowa
23	IX Wspomnienie o. Pio – patrona Rejonu VI
25	IX	 I Wydarzenie Parafialne

Październik

2	X Spotkanie Posłańców – konspekt na październik
3/4	X Transitus we wspomnienie św. Franciszka – patrona Rejonu V
5	X	 Wspomnienie św. Faustyny – patronki Rejonu II
16	X	 Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia
30	X	 Spotkanie Posłańców – konspekt na listopad

Listopad

Rekolekcje dla Posłańców
Rekolekcje dla Posłańców

20	XI II Wydarzenie Parafialne
20	XI	 Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia
27	XI Spotkanie Posłańców – konspekt na grudzień

Grudzień

4	XII ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. BARBARY
5	XII	 II. Wydarzenie Parafialne

8-11	XII Rekolekcje adwentowe
18	XII III Wydarzenie Parafialne
26	XII Niedziela św. Rodziny – Patron Rejonu I

Styczeń
6	I	 Rozesłanie Kolędników Misyjnych
15	I	 Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia
29		I	 Spotkanie Posłańców – konspekt na luty

Luty
10	II Pielgrzymka do Częstochowy
26	II IV Wydarzenie Parafialne
26	II Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia

Marzec

5	III Spotkanie Posłańców – konspekt na marzec
19	III Uroczystość św. Józefa – Patrona Rejonu III

23	-26	III Rekolekcje Wielkopostne
31	III Spotkanie Posłańców – konspekt na kwiecień

Kwiecień

6	IV	 V Wydarzenie Parafialne
9	IV WIELKANOC
23	IV Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia
30	IV Spotkanie Posłańców – konspekt na maj

Maj
3	V	 ODPUST PARAFIALNY KU CZCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI
28	V Spotkanie Posłańców – konspekt na czerwiec

Czerwiec

8	VI	 VI Wydarzenie Parafialne
13	VI Wspomnienie św. Antoniego – Patrona Rejonu VII

Ocena roczna duszpasterstw + Programowanie
18	VI Zakończenie Roku Duszpasterskiego



Książka Roku 2022/2023 

34

Li
st

a 
PZ

K
 i 

RZ
K

Lista PZK i RZK

Rejon	I Ks. Andrzej Lupa 
tel. 462 04 00

Rejonowi
Bazyluk Maria, Armii Krajowej 3/52 660 822 914
Kłoda Alicja, Armii Krajowej 9/31 531 444 776
Podrejonowi

Podrejon	1

Polna, Braci Wójcickich Anna Ośko, Sufczyn 661 642 377
Sufczyn Walkowska Renata, Sufczyn 609 440 157
Różana, Krasnystawska, JP II, Perłowa, 
Magnoliowa, Storczykowa, Tulipanowa, 
Diamentowa

Płoszaj Jerzy, Perłowa 2 508 162 205

Jawoszka 3,5,7, domki Oszust Dorota, Jawoszka 7 669 858 395
Podrejon 2 AK 3 Śledź Krystyna, Armii Krajowej 3/114 608 513 449
Podrejon 3 AK 7,9, 11, 13 Pastuszak Anna, Armii Krajowej 13/35 697 712 182
Podrejon 4 Legionistów 2 Pieńkosz Jadwiga, Legionistów 2/56 886 496 514

Rejon	II Ks. Andrzej Lupa 
tel. 462 04 00

Rejonowi
Brzozowska Małgorzata, Obrońców P. 6/1 506 049 599
Kur Jerzy, Obrońców Pokoju 7/17 459 82 10
Podrejonowi

Podrejon 1 Obrońców Pokoju 5 Sobolewska Jolanta, Obrońców Pokoju 5/18 785 483 119

Podrejon 2
Obrońców Pok. 8, Wojska Polskiego, 
Legionistów 2

Brzozowska Małgorzata, Obrońców P. 6/1 506 049 599

Podrejon 3 Obrońców Pokoju 7, 9, 11 Kryjak Bożena, Obrońców Pokoju 11/38 509 471 952
Podrejon 4 Obrońców Pokoju 10, 12, 14, 16 Kwiecień Alina, Obrońców Pokoju 10/45 519 727 774

Rejon	III Ks. Marcin Modrzejewski
 tel. 793 879 682

Rejonowi
Siodłowska Alicja, Orląt Lwowskich 3/14 691 139 696
Samorańska Anna, Orląt Lwowskich 4/21 601 689 130
Podrejonowi

Podrejon 1 Orląt Lwowskich 1, 2, 3 Siodłowska Alicja, Orląt Lwowskich 3/14 691 139 696
Podrejon 2 Orląt Lwowskich 4, 5, 7 Poliszuk Maria, Orląt Lwowskich 5/4 663 248 939
Podrejon 3 Sikorskiego 4 Kazimierczak Anna, Sikorskiego 4/23 504 059 375
Podrejon 4 Sikorskiego 6 Kukuszka Maria, Sikorskiego 6/54 661 494 305

Rejon	IV Ks. Paweł Kotowski 
tel. 793 879 681

Rejonowi
Adamczyk Małgorzata, Patriotów Polskich
3/2

501 474 294

Brzyska Elżbieta, Bogdanowicza 5/33 798 552 688
Podrejonowi

Podrejon 1 Bogdanowicza 1,3; Patriotów Pol. 2 Jakubowski Zdzisław, Bogdanowicza 1/3 783 442 525
Podrejon 2 Bogdanowicza 5, 7 Brzyska Elżbieta, Bogdanowicza 5/33 500 154 771
Podrejon 3 Patriotów Polskich 1 Czajka Katarzyna, Patriotów Polskich 1/10 799 018 922
Podrejon 4 Patriotów Polskich 3, 5, 7 Patryn Teresa, Patriotów Polskich 7/25 781 267 989

Rejon	V

Ks. Stanisław Zając
tel. 601 053 318
i s. Elżbieta Lutnik
teł. 793 830 715

Rejonowi
Dudek Urszula, Wiosenna 4/38 608 304 123
Witek Barbara, Wiosenna 1/7 608 292 789
Podrejonowi

Podrejon 1 Wierzbowa 1 Lipko Agnieszka, Wierzbowa 1/55 509 854 118
Wierzbowa 11, 13, 15, 17, 19,21 Beda Agnieszka, Wierzbowa 11/10 723 372 766

Podrejon 2 Wiosenna 1, 3, 7 Sokołowska Danuta, Wiosenna 7/2 514 772 584
Podrejon 3 Wiosenna 2, 4 Tymosiak Alina, Wiosenna 4/2 883 093 155

Rejon	VI Ks. Paweł Grzebalski 
tel. 793 879 684

Rejonowi
Gzik Grażyna, Spacerowa 7/2 510 319 971
Skibiński Jan, Wrzosowa 3/4 462 74 30
Podrejonowi

Podrejon 1 Spacerowa 1,2 Marcinek Elżbieta, Spacerowa 2/10 669 365 195

Podrejon 2 Spacerowa 3, 4, 5
Szacoń Elżbieta, Spacerowa 4/11
Trojanowska Weronika, Spacerowa 5/27

37987T695 
792 902 502

Podrejon 3 Spacerowa 7, Wrzosowa 1,3 Gzik Grażyna, Spacerowa 7/2 510 319 971
Podrejon 4 Jaśminowa 1, 3, 7 Chołuj Ewa, Jaśminowa 1/15 516 420 746

Rejon	VII Ks. Paweł Grzebalski 
tel. 793 879 684

Rejonowej
Gaszyńska Elżbieta, Wiklinowa 8/11 663 628 171
Romańczuk Urszula, Akacjowa 4/5 509185 063
Podrejonowi

Podrejon 1 Akacjowa, Wiklinowa 1, 3, 5, 7, 9 Małyszek Krystyna, Akacjowa 8/11 696 011 045
Podrejon 2 Wiklinowa 11,13, 15, 17, 19; Leśna Charchol Łukasz, Wiklinowa 11/11 502 309 167
Podrejon 3 Wiklinowa 2, 4, 6 Bodzak Anna, Wiklinowa 4/58 693 544 639
Podrejon 4 Wiklinowa 8, 10, 12, 14, 16 Kusyk Barbara, Wiklinowa 12/11 693 732 801
Podrejon 5 Wiklinowa 18,20,22,24 Demczuk Karol, Wiklinowa 24/17 695 585 476
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Realizacja inicjatyw
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Spis treści
Ocena roku duszpasterskiego 2022/2023
1. 1  Duszpasterstwo całości
1.1.1 Temat: Eucharystia jest źródłem życia. 
1.1.2  Temat: Kościół jako wspólnota
1.1.3  Temat: Bóg Ojciec nasz i wszystkich 
1.1.4  Temat: Służba ludziom to służba Bogu. 
1.1.5  Temat: Źródło braterskich relacji
1.1.6  Temat: Zaproszenie dla Jezusa
1.2   Duszpasterstwo Grup Sąsiedzkich
1.3   Duszpasterstwo Rodzin
1.3.1  Domowy Kościół
1.3.2  Poradnia Rodzinna
1.3.3  Rocznice, jubileusze, błogosławieństwa
2 .  Duszpasterstwo środowiskowe
2.1   Dzieci
2.1.1  Dzieci Maryi
2.1.2  Oaza Dzieci Bożych
2.1.3 Świetlica - dzieci 
2.2  Młodzież
2.2.1  Oaza Młodzieżowa
2.2.2 Świetlica- Dzieci i Młodzież
2.2.3 Harcerki
2.2.4 Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci i Lektorzy
2.3  Dorośli
2.3.1 Legion Maryi
2.3.2 Szkoła Modlitwy
3.  Służby pastoralne
3.1.1 Katecheza dzieci i młodzieży
3.1.2 Katecheza przedsakramentalna
3.2.1 Liturgia
3.2.2 Rozwój życia duchowego
3.2.2.1 Koła Żywego Różańca
3.2.2.2 Propozycje formacyjne ogólnoparafialne
3.2.2.3 Nabożeństwa, czuwania, nowenny
3.2.2.4 Promocja duchowości biblijnej
3.3  Służby miłosierdzia: PZ Caritas
3.4  Grupa Wsparcia Chorych
4.  Duszpasterstwo współpracowników pastoralnych
4.1  Inicjatywy dla wszystkich:
4.2  Inicjatywy dla poszczególnych współpracowników
4.2.1 Rada Duszpasterska, Grupa liturgiczna, PZ Caritas - inicjatywy
4.2.2 Katecheci
4.2.3 PZK, RZK i SOP - inicjatywy
4.2.4 Zespół Duszpasterski - inicjatywy
5.  Struktury
  Kalendarz wydarzeń na rok duszpasterski 2020/2021
  Lista PZK I RZK


