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OCENA ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2005/2006
POZIOM I
1. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Pielgrzymka NOP

	 Doświadczenie komunii Kościoła, braterstwa i radości poprzez przeżywanie Eucharystii z ks. bpem  
i przedstawicielami parafii realizujących projekt NOP.

	 Dzielenie się wiarą, doświadczenie współodpowiedzialności, gościnności i otwarcia na pielgrzymów.
	 Dzień Papieski

	 Uwrażliwianie na postawę wdzięczności wobec Boga za proroków i świadków wiary oraz pobudzenie świadomości 
potrzeby modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

	 Przybliżenie życia, twórczości i nauczania Ojca Świętego oraz mobilizacja do pogłębiania Jego dokumentów.
	 Wizytacja biskupia

	 Poczucie jedności Parafii z Kościołem diecezji w osobie jej Pasterza.
	 Rozbudzenie gorliwości duszpasterskiej i utwierdzenie nas w przekonaniu, że idziemy dobra drogą – nauka i 

błogosławieństwo Ks. Biskupa.
	 Posłanie dla Grup Sąsiedzkich

	 Uświadomienie całej wspólnocie parafialnej faktu, że istnieje i spotyka się 167 GS.
	 Umocnienie wiary, ukazanie wartości GS oraz roli Posłańca.
	 Realna ocena realizacji programu NOP oraz większa identyfikacja z Rejonem, GS i Posłańcem.
	 Uświadamianie, ze do wzrostu wiary potrzebna jest wspólnota.

	 Piknik w Rejonach
	 Uświadomienie możliwości dobrej zabawy i radości we wspólnocie Rejonu.
	 Pobudzanie współodpowiedzialności za powierzone zadanie (przygotowanie i realizacja wydarzenia przebiegały w 

każdym rejonie niezależnie).
	 Poddanie dobrego sposobu na spędzanie wolnego czasu, możliwość wykazania się twórczością i humorem, odkrywanie 

nowych talentów.
	 Zrealizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia z dużym zaangażowaniem wiernych.
	 Dobra oprawa i organizacja wydarzeń, sprawny przebieg.
	 Dobry kontakt wiernych z pasterzami, pogłębienie przeżywania wiary, odkrycie bogactwa wspólnot i dobra, jakie dokonuje 

się w Parafii dzięki programowi NOP.
	 Uczestnictwo całych rodzin w wydarzeniach – posłanie dla GS.
	 Profesjonalne przygotowanie liturgii podczas wydarzeń.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Mała liczebność wiernych naszej Parafii podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki parafii realizujących projekt NOP. 
	 Nieliczni wierni brali udział w Dniach Papieskich, małe zaangażowanie młodzieży.
	 Pośpiech w czasie wizytacji, zbyt mało Ks. Bp nawiązał do programu NOP.
	 Powtarzają się osoby biorące udział w wydarzeniach, brak nowych.
	 Brak zrozumienia wartości spotkań sąsiedzkich, wspólnej modlitwy, dzielenia się Słowem Bożym.
	 Mała troska części Posłańców o osobisty wzrost i formację – małe zaangażowanie w rekolekcje.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Brak Eucharystii na rozpoczęcie spotkania pielgrzymów. Brak wymiaru społecznego – nie zaproszono władz miasta oraz 

sąsiednich parafii.
	 Słabe przygotowanie liturgii podczas świąt (niedziela wielkanocna, odpust).
	 Zastój Niedziel Biblijnych.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Kontynuowanie Niedziel Biblijnych – pogłębianie i wprowadzanie w życie Słowa Bożego.
	 Przybliżać nauczanie Jana Pawła II. Czuwanie w rocznicę ważnych dat związanych z Ojcem Świętym.
	 Organizować pikniki, ponieważ zbliżają ludzi do siebie, tworzą się głębsze więzi.
	 Zaangażować młodych ludzi np. przez organizowanie koncertów.
	 Organizować wydarzenia dotyczące rodzin, które odradzają modlitwę rodzinną.
	 Zadbać o społeczny wymiar wydarzeń.

POZIOM II
2. DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 10 tematów biblijnych opracowanych zgodnie z celem roku (rekolekcje).
	 Stała formacja biblijna na spotkaniach sąsiedzkich.
	 Określenie etapu rozwoju poszczególnych GS.
	 Mała Peregrynacja – odwiedziny duszpasterzy.
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	 Wielka troska i zaangażowanie pewnej liczby Posłańców w formację (lub ratowanie) swoich GS – wydarzenie 1.4.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Ok. 100 Grup Sąsiedzkich zaprzestało formacji i spotkań (w ostatnich kilku latach).
	 Niedostateczna współpraca wielu Posłańców ze swoimi Podrejonowymi i Rejonowymi.
	 Braki w formacji duszpasterskiej i duchowości NOP Posłańców, Podrejonowych.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Systematyczne kazania niedzielne na temat GS.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Większy udział Posłańców i Podrejonowych w rekolekcjach formacyjnych.
	 Uwrażliwienie Posłańców na odpowiedzialność za swoją posługę (roznoszenie listów, prowadzenie spotkań sąsiedzkich, 

obecność na spotkaniach formacyjnych).
	 Bardziej skuteczny przepływ informacji: Posłańcy – Podrejonowi.

POZIOM III
3. DUSZPASTERSTWO RODZIN

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 W kazaniach i homiliach zostały poruszone tematy związane z odpowiedzialnością rodziny za wychowanie dzieci w 

wierze.
	 Zaproszono po raz kolejny wszystkie rodziny do pełnego uczestnictwa w spotkaniach Grup Sąsiedzkich – wydarzenie 

parafialne: Posłanie dla GS.
	 W czasie wizyty duszpasterskiej wezwanie do modlitwy rodzinnej Słowem Bożym.
	 Praca Poradni Rodzinnej – przygotowanie do małżeństwa i budowania rodziny z wiarą.
	 Scena parafialna – koncert „Cudownych rodziców mam” – promocja piękna życia rodzinnego, więzi miłości i wzajemnej 

pomocy.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Niewiele rodzin zgłasza się ze swoimi problemami do Poradni Rodzinnej.
	 W parafii mamy niewielki procent pełnych rodzin, które uczestniczą w spotkaniach GS czy innych formacji.
	 Rodziny często przeżywają kryzysy ze względu na rozłąkę (wyjazdy za pracą jednego z rodziców).

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Zbyt mała zachęta do uczestnictwa w wydarzeniach parafialnych i liturgii całymi rodzinami.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Bardziej zdecydowane uwrażliwianie rodzin na wymiar wspólnotowy wiary (życie wiarą w rodzinie).
	 Przygotowanie wydarzenia (poziom I) poświęconego małżeństwu i rodzinie.
	 Rozpocząć konkretne działania w kierunku powołania Parafialnego Ruchu Rodzin.

POZIOM IV 
4. DUSZPASTERSTWO STANOWE
4.1 BRACTWO ŚW. BARBARY.
	 Nawiązano kontakt z zarządem Kopalni „Bogdanka” – otrzymano mundury górnicze przeznaczone do uświetniania 

uroczystości parafialnych i narodowych.

4.2 DUSZPASTERSTWO DZIECI.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Dzieci uczestniczące w różnych formacjach (Dzieci Maryi, Harcerki, ministranci) i rekolekcjach (kl. IV) przeżywają 
poważnie jak na swój wiek wiarę, sakramenty, uczestniczą w życiu Kościoła.

	 Powstały dziecięce Róże Różańcowe.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Grupa dzieci zaangażowanych jest niewielka.
	 Dzieci chodzą na inne godziny Msz św., a nie na przeznaczone dla nich. Powstaje problem, czy np. na Mszy św. o godz. 12�5 

mówić kazania dla dzieci, jest ich tak mało.
	 Dzieci są przytłoczone wieloma atrakcjami, rezygnują ze spotkań formacyjnych w różnych grupach.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przygotowywano modlitwy wiernych w koszyczku. Potrzeba zrewidować ten pomysł.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Nie wpisano.

4.3 PARAfIALNY RUCH MŁODYCH.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Coraz więcej osób bierze udział w wydarzeniach przygotowanych przez PGA.



Książka Roku 2006/2007

5

	 Zwiększenie liczby osób w zespole i większa integracja.
	 Formacja duchowa – Spotkania biblijne, Adoracja, katechezy. Współpraca w przygotowaniu Dnia Papieskiego.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Brak współpracy z innymi młodzieżowymi grupami formacyjnymi.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przygotowano Książki Roku.
	 Niesystematyczna formacja.
	 Brak przedstawiciela PGA na spotkaniach PZK.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Opracowanie Książki Roku Parafialnego Ruchu Młodych.
	 Lepsza organizacja w szeregach PGA.
	 Współpraca z PZK i innymi grupami formacyjnymi.
	 Dni Skupienia na początku roku duszpasterskiego.

POZIOM V
5. POSŁUGI DUSZPASTERSKIE
5.1 KATECHEZA DZIECI.

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Dzieci, które mają w rodzinie podłoże religijne, angażują się w prace duszpasterskie (inscenizacje, liturgia).

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Nie zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, stąd pojawiły się trudności w ich wypełnieniu.
	 Brak współpracy z rodzicami, których wiara jest słaba.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przygotowano bibliodram na Niedziele Biblijne.
	 Zamiast inscenizacji Maryjnej – spektakl „Cudownych rodziców mam” – wpleciono elementy Maryjne.
	 Zamiast Dni Skupienia dla klas III – comiesięczna Msza św. z kazaniem.
	 Nie przeprowadzono rekolekcji dla klas II.
	 Doświadczenie wskazuje, ze na spotkania organizowane dla rodziców, przychodzą tylko ci bardziej zaangażowani. Katecheci 

chętniej korzystają z ogólnych spotkań w szkole.
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

	 Ustalić osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania i egzekwować ich wykonanie.
	 Rekolekcje dla poszczególnych klas: Kl. IV – Wiara, Kl. V – Nadzieja, Kl. VI – Miłość.
	 Maryjny Konkurs Plastyczny – październik.
	 Opracować zestaw pytań dla kl. II tak, by w następnych klasach wracać do niego z rozszerzeniem wiadomości.
	 W kl. VI – obowiązkowe zaliczenie prawd wiary.

5.1 KATECHEZA MŁODZIEżY.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Przygotowano bibliodramy na rekolekcje parafialne dla młodzieży.
	 Regularne spotkania katechetyczne – uwrażliwianie młodzieży na wartości, omawianie wydarzeń parafialnych.
	 Część młodzieży czynnie włącza się w życie parafii.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Wiele młodych osób nie ma kontaktu z parafią i nie angażuje się w jej życie.
	 Młodzież w sposób niedojrzały przeżywa liturgię i sakramenty.
	 Mimo podawanych nas katechezie informacji, bardzo mała liczba młodych osób brała udział w wydarzeniach parafialnych, 

w rekolekcjach.
CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?

	 Tylko jeden numer „Młodego Emausa” trafił do młodzieży.
	 Nie przygotowano bibliodram na Niedziele Biblijne.
	 Często liturgia na Mszy św. o godz. 1130 nie była przygotowana.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Więcej młodzieży zaangażować do przygotowania liturgii na jej Mszy św., zachęcić do udziału  

w wydarzeniach.
	 Bardziej skutecznie zachęcać do zaangażowania się w grupy formacyjne, rekolekcje, w spotkania Grup Sąsiedzkich.

5.2 KATECHEZA PRZEDSAKRAMENTALNA.
5.2.1 KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA.
	 Systematycznie przeprowadzano katechezę przed Sakramentem Chrztu św.
	 Najczęściej rodzina dziecka nie angażowała się w przygotowanie liturgii Mszy św.

5.2.2 KATECHEZA PRZED I KOMUNIĄ ŚW.
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ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Większość dzieci systematycznie uczestniczyła w spotkaniach przygotowujących i we Mszy św.
	 Większość rodziców uczestniczyła w spotkaniach formacyjnych.
	 Zamierzone cele zrealizowano.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Część rodziców traktuje ten sakrament jako obowiązek
	 Nie wszystkie dzieci dojrzały emocjonalnie i psychicznie do tego sakramentu.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie odbyły się rekolekcje dla klas II. 
	 Rekolekcje dla rodziców zostały przesunięte z jesieni na wiosnę i w związku z tym zbyt dużo zajęć zostało nagromadzone 

na miesiące: kwiecień – maj.
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

	 Rekolekcje dla rodziców należy przeprowadzić jesienią.
	 Wcześniejszy termin egzaminu dzieci.
	 Potrzeba opracowania osobnej strategii dla rodziców podchodzących do sakramentów bez wiary (np. indywidualne spotkania 

z rodzicami dzieci klas II na początku roku szkolnego).

5.2.3 KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Zaplanowane cele formacyjne młodzieży zostały zrealizowane: rekolekcje ewangelizacyjne „Kurs Filipa” i „Kurs Andrzeja”, 
cotygodniowe spotkania w małych grupach, nabożeństwa (kandydatura, obranie imienia), udział w spotkaniach sąsiedzkich, 
comiesięczne spotkania animatorów małych grup.

	 Zaangażowanie Animatorów i współpraca z księdzem odpowiedzialnym.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Część młodzieży w małym stopniu angażowała się w formację i podejmowała zaproponowany styl przygotowania.
	 Część młodych ludzi uczestniczyła w przygotowaniu z przymusu (z obowiązku).

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Podjęte zadania formacyjne zostały zrealizowane.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Pogłębić formację i przygotowanie młodzieży, która będzie pełnić posługę animatora w małych grupach.

5.2.4 KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM MAŁżEńSTWA.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 W czasie trzech spotkań narzeczeni w sposób zadowalający opanowują wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu 
naturalnego planowania rodziny.

	 Spotkania z narzeczonymi przebiegaj a w duchu otwarcia i chęci formacji małżeńskiej.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Sposób traktowania przygotowania – jako konieczny obowiązek.
	 Zbyt późne zgłoszenia na nauki przedmałżeńskie.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Brak tablicy informacyjnej o Poradni Rodzinnej.
	 Nie rozpoczęto współpracy z innymi grupami formacyjnymi.
	 Za mało spotkań z kandydatami do bierzmowania (nasze błędy organizacyjne).

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Przystosowanie poradni do spotkań indywidualnych.
	 Spotkania z kandydatami do bierzmowania rozpocząć od października.
	 Powiększenie liczby doradców.

5.3 POZIOM – LITURGIA
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Wzrasta odpowiedzialność za przygotowanie liturgii niedzielnej, uroczystości. Powoli wchodzi zwyczaj obsady liturgicznej 
na Mszach świętych w dni zwykłe przez osoby, które zamówiły intencję.

	 Nauka nowych śpiewów odbywała się systematycznie.
	 Kontynuowano dyżury liturgiczne grup formacyjnych.
	 Na kazaniach podejmowana była formacja liturgiczna – postawy, gesty liturgiczne (znak braterstwa).
	 Uwrażliwianie na wygląd i materialne potrzeby naszej świątyni.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Różny poziom wrażliwości i edukacji liturgicznej szczególnie członków grup formacyjnych powoduje pojawianie się 

niedopatrzeń w przygotowywanych tekstach liturgicznych.
	 Nie mamy zespołu osób czuwającego nad całością liturgii w parafii, objęte są poszczególne poziomy i wszystkie uroczystości, 

natomiast brak koordynacji.
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CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przeprowadzono katechezy na temat Godziny św.
	 Nie wprowadzono Liturgii Godzin.
	 Niedostateczne włączenie się w liturgię Kościoła powszechnego (zwłaszcza tygodnie modlitw  

w określonych intencjach).
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

	 Powołać osobę odpowiedzialną za kształt liturgii w całym roku i koordynującą przygotowaniami na poszczególnych 
poziomach. Nastąpi bardziej skuteczna współpraca na poszczególnych poziomach.

	 Włączyć Liturgię Godzin w liturgię parafii.
	 Kontynuować formację liturgiczną (nabożeństwa, postawy i gesty liturgiczne, łączenie się w modlitwie  

z Kościołem powszechnym).

5.3.1 MINISTRANCI I LEKTORZY.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Dokonano naboru 12 ministrantów.
	 Przeprowadzono Kurs lektorski i wyświęcono 17 lektorów.
	 Msza św. o godz. 1000 miała pełną asystę.
	 Spotkania formacyjne odbywały się wg planu.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Zbyt mała liczba chłopców zaangażowała się w posługę ministranta w parafii.
	 Często ministranci wypełniają tylko swoje dyżury, nie przychodzą na Mszę św. w tygodniu.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Na niektórych uroczystych Mszach św. była zbyt mała służba liturgiczna – brak koordynacji w zespole.
	 Zbyt mało spotkań integracyjnych i rekreacyjnych.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Większa konsekwencja w podejmowaniu wyznaczonych dyżurów – obsada większych świąt i uroczystości oraz liturgii 

podczas mszy św. związanych z wydarzeniami parafialnymi.
	 Większa dyscyplina wśród ministrantów – mają stawać się świadkami wiary i kultury bycia wśród rówieśników.

5.3.2 POSŁUGA SZAfARZA NADZWYCZAJNEGO EUCHARYSTII.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Szafarze systematycznie pogłębiają swoją formację poprzez udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych.
	 Wzrasta w nich odpowiedzialność i troska o Kościół lokalny.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Dwóch szafarzy nie pełni tej funkcji w naszej parafii z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Zapominanie o imieninach osób przyjmujących Komunię św. i obdarowaniu ich skromnym upominkiem  

z życzeniami.
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

	 Ze względu na wzrost liczby chorych i odejście dwóch szafarzy potrzeba powołać nowe osoby do tej posługi.
	 Kontynuować regularne spotkania z Ks. Proboszczem.

5.4 GRUPY fORMACYJNE.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Zadania formacyjne i ewangelizacyjne podjęte przez poszczególne wspólnoty wpłynęły na pogłębienie wiary ich członków.
	 Zintegrowały grupy, przyczyniły się do pogłębienia współodpowiedzialności.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Małe zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizacje zadań.
	 Liczne obowiązki ośób odpowiedzilanych wynikające z innych funkcji.
	 Nieumiejętność pogodzenia własnych zadań z pracą związaną z realizacją wydarzeń parafialnych.
CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Zaplanowane zadania przez poszczególne wspólnoty zostały zrealizowane częściowo.
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Większe zaangażowanie poszczeolnych członków wspólnot w realizację podjętych zadań.
	 Odciążenie osób odpowiedzialnych za poszczególne formacje od części obowiązków.

5.5. CARITAS
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Cel roku i zadania do realizacji zostały wykonane prawie w całości. Dobra frekwencja członków na spotkaniach. Powierzone 
Rejony są objęte opieką.

	 Dobra współpraca poszczególnych członków. Wdzięczność podopiecznych.
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ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Brak funduszy do realizacji zadań.
	 Brak otwartości ludzi potrzebujących.
	 Niedostateczna informacja o osobach wymagających pomocy.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przeprowadzono spotkania z psychologiem i prawnikiem.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Przeprowadzić warsztaty o komunikacji.

POZIOM VI
6. OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE.

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Wiele osób działających w duszpasterstwie skorzystało z rocznych rekolekcji tematycznych (cel roku).
	 Odbyły się dwa spotkania formacyjno – duszpasterskie: ocena półroczna realizacji programu NOP oraz podsumowanie 

całego roku duszpasterskiego i programowanie roku 2006/2007.
ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Brak pełnej świadomości zespołu jako osób odpowiedzialnych za cały proces odnowy Parafii – realizacja jedenastu poziomów 
pracy duszpasterskiej ze swoimi podpoziomami (42).

	 Brak głębszych doświadczeń współpracy i dobrego przepływu informacji.
	 Niewystarczająca formacja duszpasterska odpowiedzialnych za niektóre poziomy pracy ewangelizacyjnej.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie przeprowadzono Dnia Skupienia (niewłaściwa data).
	 Nie wszyscy odpowiedzialni uczestniczyli w rocznych rekolekcjach tematycznych.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Dzień Skupienia - wrzesień 2006.
	 Większa mobilizacja do udziału w rocznych rekolekcjach.
	 Pogłębienie formacji duszpasterskiej – duchowość i metodologia NOP, dokumenty Vat II, nauczanie papieży.

6.1 KATECHECI.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Przeprowadzono zaplanowane spotkania formacyjne.
	 Doświadczenie wspólnej pracy w ciągu roku katechetycznego.
	 Comiesięczna Msza św. w intencji katechetów.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Trudność ustalenia wspólnego terminu spotkań.
	 Pośpiech podczas pracy.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Msza św. miała miejsce w kościele, a nie w kaplicy sióstr, ze względu na małą liczbę katechetów.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Nie wpisano.

6.2 ZESPóŁ DUSZPASTERSKI – KAPŁANI I SIOSTRY.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Zespół Duszpasterski spotykał się na wspólnej modlitwie, przeprowadzał refleksje nad droga odnowy  
w parafii w duchu współodpowiedzialności i troski o dobro wspólnoty parafialnej.

	 ZD ma wiele doświadczeń wzajemnej współpracy i wsparcia w podejmowaniu powierzonych zadań.
	 Nowe osoby zostały wprowadzone w pewnym stopniu w duchowość i metodologię programu NOP.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Zbyt mała integracja osób tworzących Zespół Duszpasterski.
	 Słaby przepływ informacji dotyczących wydarzeń bieżących w Parafii.
	 Zbyt małe zaangażowanie w pogłębienie duchowości i metodologii programu NOP i aktualnego etapu drogi odnowy w 

naszej Parafii.
CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?

	 Spotkania modlitewne i formacyjne nie odbywały się systematycznie. Wzajemna pomoc i wsparcie  
w posłudze duszpasterskiej następowały w sytuacjach potrzeby.

	 Nie przeprowadzono Dnia Skupienia, rekolekcji rocznych związanych z celem roku.
	 Nie wszyscy członkowie ZD regularnie uczestniczyli w spotkaniach PZK, RZK, Posłańców, Zespołu katechetów.
      PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Wzajemne poznanie się i wprowadzenie nowych osób ZD w posługę duszpasterską w naszej Parafii.
	 Dzień Skupienia lub spotkanie formacyjne wprowadzające w realizację programu NOP – Książka Roku.
	 Ustalenie odpowiedzialności i zasad współpracy w zespole.
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POZIOM VII
7. PZK

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Regularne spotkania robocze PZK, planowanie i ocena wydarzeń.
	 Częściowo uzupełniono braki personalne PZK i RZK.
	 Zaangażowanie księży i sióstr w prace PZK i wspólne podejmowanie decyzji.
	 Dobra znajomość sytuacji w Rejonie przez poszczególnych Rejonowych.
	 PZK i RZK czuwa nad Posłańcami i Grupami Sąsiedzkimi.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Niewystarczająca formacja duszpasterska i metodologiczna NOP dla RZK i PZK.
	 Niedostateczny przepływ informacji w strukturach Posłaniec – Podrejonowy – Rejonowy.
	 Niewystarczająca dyscyplina na spotkaniach, słabe zaangażowanie się w prace zespołu, zbyt długie spotkania.
	 Brak zaangażowania się mężczyzn w struktury NOP. 
	 Za mało wspólnej modlitwy podczas spotkań.
	 Brak świeżego spojrzenia osób długo pełniących swoje funkcje.
	 Wielozadaniowość niektórych osób.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Rekolekcje wyjazdowe PZK i RZK.
	 Nie wszyscy członkowie PZK uczestniczą regularnie w spotkaniach.
	 Braki w przygotowaniu oceny wydarzeń przez RZK i PZK.
	 Małe zaangażowanie Rejonowych, Podrejonowych i Posłańców – wygodnictwo, tradycjonalizm, zamknięcie w sobie.
	 Podrejonowi nie wywiązują się ze swoich zadań:

	 Nie sprawdzają, czy wszyscy Posłańcy odebrali konspekt, list i czy odbywają się spotkania.
	 Nie zdają relacji ze spotkań w Podrejonie i nie przekazują statystyk.
	 Braki w formacji duszpasterskiej Podrejonowych.
PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:

	 Istnieje potrzeba wymiany osób w PZK i RZK.
	 Rekolekcje wyjazdowe październik/listopad PZK i RZK poświęcone realizacji celu roku.
	 Większa dyscyplina na spotkaniach PZK.
	 Wprowadzić spotkania formacyjne raz w miesiącu – potrzeba stałej formacji: pogłębiać nauczanie Vat II, Jana Pawła II, 

duchowość NOP.
	 Potrzeba większego zaangażowania się osób duchownych odpowiedzialnych za Rejon.
	 Poprawić współpracę Rejonowych, Podrejonowych i Posłańców.

POZIOM VIII
8. SOP

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Systematyczna formacja i praca duszpasterska – spotkania raz w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeby.
	 Przeprowadzono ocenę pracy półrocznej i całościowej grup formacyjnych.
	 Przygotowano Książkę Roku 2006/2007.
	 Stała formacja duchowa, duszpasterska, metodologiczna – powstał stabilny zespół SOP.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Niewystarczająca współpraca PZK i odpowiedzialnych grup formacyjnych w ocenie i programowaniu  

z zespołem SOP.
CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?

	 Uzupełnienie składu zespołu do 8 osób – nie ma takiej potrzeby.
	 Rekolekcje tematyczne tylko dla SOP – uczestnictwo z innymi grupami formacyjnymi.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Wspólne rekolekcje SOP lub Dzień Skupienia.
	 Życzenie dla wszystkich struktur NOP w naszej parafii tak skutecznej i odpowiedzialnej współpracy jak  

w SOP.

POZIOM IX
9.1 ZESPóŁ REDAKCYJNY

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 List „Droga do Emaus” wydawany był systematycznie.
	 Posiada ładną szatę graficzną i zawiera niezbędne informacje na temat wydarzeń parafialnych.
	 Stała formacja ZR: eklezjologiczna, medialna oraz z duchowości NOP członków zespołu.
	 ZR uczestniczy w spotkaniach PZK.
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ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Do części rodzin list nie dociera na czas ze względu na braki personalne i niekiedy słabą odpowiedzialność Posłańców.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie włączono nowych osób do zespołu – niezwykle trudno je znaleźć.
	 Nie wprowadzono tytułu „Wy mówicie, a Ja wam mówię”.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Przygotować nowe osoby do pracy w zespole.
	 Przemieniać myślenie – Zespół Redakcyjny jest ważnym ogniwem ewangelizacji w parafii!

9.2 DUSZPASTERSTWO POSŁAńCóW
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Rekolekcje tematyczne związane z celem roku (tematy konspektów).
	 Regularne spotkania formacyjne raz w miesiącu poświęcone omówieniu konspektu i w Podrejonach.
	 Przeprowadzenie z dużym zaangażowaniem Posłańców wydarzenia: Posłanie dla Grup Sąsiedzkich Uzupełnianie sieci 

Posłańców w Rejonach – duży postęp!
	 Wzrost odpowiedzialności niektórych Posłańców za powierzone zadania.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Znaczna część Posłańców nie angażuje się systematycznie w pracę formacyjną: rekolekcje, spotkania Posłańców, spotkania 

w Podrejonach poświęcone przygotowaniu wydarzeń.
	 Nikły przepływ informacji – ocena wydarzeń, świadectwa z wydarzeń i ze spotkań w GS.
	 Rezygnacja Posłańców z posługi bez powiadomienia PZK, księdza czy siostry.
	 Brak świadomości i odpowiedzialności w wypełnianiu podjętych obowiązków.
	 Trudność w pozyskaniu nowych osób do pracy związanej z realizacją wydarzeń.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Znaczna część Posłańców nie uczestniczyła w rekolekcjach rocznych.
	 Gwałtownie spada frekwencja na spotkaniach dla Posłańców.
	 Duże braki w dostarczaniu oceny wydarzeń, zupełny brak inicjatywy w zbieraniu świadectw.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Mobilizacja Posłańców do wypełniania podjętych przez siebie zadań (spotkania GS, roznoszenie listu, rekolekcje tematyczne, 

współpraca z Podrejonowymi).
	 Większy akcent na współodpowiedzialność – Posłańcy zaangażowani biorą „w opiekę” nie angażujących się i wspomagają 

Podrejonowych w realizacji zadań NOP.

9.3 REDAKCJA „EMAUS”
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Poszerzenie składu redakcji.
	 Rozbudowa zawartości treści pisma.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Brak doskonalenia redakcji.
	 Za mało kontaktu z czytelnikiem.
	 Brak szerszego odniesienia pisma do młodzieży.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Szkolenia i doskonalenia własne redakcji (lenistwo, brak czasu).

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Pozyskać młodych ludzi do redakcji (zdecydowanie odmłodzić zespół).
	 Nawiązać kontakt z czytelnikiem.
	 Doskonalić redaktorów.

9.4 GABLOTY W ŚWIĄTYNI.
ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:

	 Podjęto ten przekaz informacji na temat realizacji programu NOP w parafii.
	 Część parafian przychodzących do świątyni korzystała z zamieszczonych informacji.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Nie powołano zespołu, który by samodzielnie rozpoczął systematyczny przekaz informacji przez gabloty.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Zamieszczane informacje nie były aktualizowane wystarczająco często.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Powołać osoby z jednej z grup formacyjnych, które na bieżąco informowałyby o wydarzeniach w parafii.

POZIOM X
10. EKONOMIA I fINANSE
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ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Zamierzone cele formacyjne zostały osiągnięte (spotkania raz w miesiącu – Kapituła, raz na kwartał cała RD, rekolekcje 

tematyczne wyjazdowe i na miejscu, spotkanie opłatkowe, formacja osobista).
	 Stały kontakt radnych z mieszkańcami bloku przy roznoszeniu pisma „Emaus”.
	 Podjęto konkretne prace fizyczne na rzecz parafii.
	 Zaplanowane sprawy materialne zostały wykonane.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Część radnych nie uczestniczy systematycznie w formacji duchowej i duszpasterskiej, co utrudnia im rzetelną posługę wśród 

parafian.
CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?

	 Ok. połowa radnych nie uczestniczyła w zaplanowanych rekolekcjach.
	 Część radnych nie uczestniczy regularnie w spotkaniach kwartalnych.
	 Niewielka liczba radnych osobiście włączyła się w prace fizyczne na rzecz parafii.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
	 Większe zaangażowanie radnych w zbieranie informacji o potrzebujących – postulat parafialnego Caritas.
	 Mobilizacja do uczestnictwa w rekolekcjach rocznych i spotkaniach formacyjnych.
	 Głębsze uświadomienie radnym ich odpowiedzialności za powierzonych ludzi (współpracownicy duszpasterzy) i potrzeby 

kontaktu z mieszkańcami bloku.

POZIOM XI
11. SŁUżBY TECHNICZNE

ASPEKTY POZYTYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Zadania techniczne związane z realizacją celu roku zostały wykonane.
	 Istnieje stała ekipa osób wykonujących dekoracje na wydarzenia parafialne i inne uroczystości.
	 Wydarzenie: piknik w Rejonach pokazało, że jest możliwa mobilizacja w tym zakresie.

ASPEKTY NEGATYWNE W REALIZACJI CELU:
	 Trudności personalne w powołaniu zespołu.

CO NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE I DLACZEGO?
	 Nie powołano tego poziomu jako struktury, na dany czas są wzywane osoby mające doświadczenie w tej pracy.

PROPOZYCJE I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
	 Niezbędna jest mobilizacja, by powołać zespół kilku osób, które obsługiwałyby stronę techniczną wszystkich wydarzeń i 

uroczystości we wspólnocie parafialnej.
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I POZIOM
DUSZPASTERSTWO CAŁEJ WSPóLNOTY PARAfIALNEJ
CEL ROKU: Wierni parafii św. Barbary w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają, że wiara 
powinna być głoszona publicznie przez przeżywanie wydarzeń, spotkania w Grupach Sąsiedzkich, 
zaangażowanie się w Kościół i świadectwo życia.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W parafii istnieje grupa wiernych, którzy objęci są stałą formacją realizowaną na wszystkich poziomach. Osoby te mają 

głębszą świadomość Kościoła, angażują się w życie Parafii zgodnie ze swoimi charyzmatami i podejmują powierzone zadania 
z coraz większą odpowiedzialnością za wzrost w wierze całej wspólnoty. Mają dużą znajomość programu i metodologii 
NOP, są znacznym wsparciem dla duszpasterzy w pracy ewangelizacyjnej.

	 Część wiernych odpowiada na wezwania do udziału w życiu wspólnoty parafialnej (uczestnictwo wydarzeniach i 
uroczystościach parafialnych, nie ma tu pełnego zaangażowania się w proces ewangelizacji czy współpracy).

	 Duża część wiernych ma udział w życiu Parafii przede wszystkim przez uczestnictwo w liturgii (niedzielnej, świątecznej), nie 
podejmuje zaproszenia włączenia się w Grupy Sąsiedzkie, formacyjne, struktury NOP. Wiara jest dla nich sprawą prywatną, 
nie dzielą się nią i nie biorą odpowiedzialności za wzrost wiary innych. Traktują Kościół jako instytucję usługową. Ich 
ewangelizacja dokonuje się przez liturgię, sakramenty, stałą informację o wydarzeniach w Parafii zawartą w liście „Droga 
do Emaus”.

Światło wiary:
	 Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! 1 Kor 16,13.
	 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa 

Bożego. Dz 14,22.
	 Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus 

Chrystus jest w was? 2Kor 13,5.
	 „Trwajcie mocni w wierze!” Wysłuchaliśmy słów Jezusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy”. W tych słowach 
Jezus ukazuje najściślejszy związek, jaki istnieje między wiarą i wyznaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym 
poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań Bożych. Wszystkie te trzy wymiary wiary 
są owocem działania Ducha Świętego. Działanie to objawia się jako wewnętrzna moc, która jednoczy serca uczniów z 
Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci, tak jak On ich umiłował. Tak więc wiara jest darem, ale jednocześnie 
jest też zadaniem. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Warszawa. Plac Piłsudskiego, 2006.

	 Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa 
dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed 
dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i 
pokoju. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Błonia Krakowskie, 2006.

	 Proszę was, abyście pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu, byście go strzegli  
i przekazywali następnym pokoleniom. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Balice 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby wierni przeżywając wydarzenia parafialne, przechodzili od indywidualnego traktowania wiary do 

odkrywania jej mocy i wartości we wspólnocie.
	 Istnieje potrzeba, aby wierni przechodzili od bierności w wyznawaniu wiary i coraz odważniej składali świadectwo Ewangelii 

przed światem.
	 Istnieje potrzeba, aby wierni nabywali coraz większego przekonania, ze są odpowiedzialni za wiarę 

i zbawienie innych.
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1.1 POZIOM
PIELGRZYMKA DO KIJAN 
CEL: Parafianie św. Barbary odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie poprzez świadome 
uczestnictwo w pielgrzymce do Kijan.
	 Przez to wydarzenie chcemy osiągnąć:

	 Pogłębić świadomość parafian, że są wezwani przez samego Jezusa Chrystusa do publicznego głoszenia wiary.
	 Pogłębić i umocnić wiarę wiernych- pielgrzymka to rekolekcje w drodze.
	 Zacieśnić więź braterską i jedność (w jedności siła).
	 Aby parafianie, jako poszczególne osoby, pokonywali w sobie lęk przed publicznym wyznawaniem wiary (Ci, którzy go 

odczuwają).
	 Wezwać do zaangażowania się tych, którzy nie biorą udziału w pielgrzymce.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Wielu wiernych odczuwa lęk przed publicznym przyznawaniem się do Chrystusa i Kościoła z obawy przed opinią publiczną, 

późniejszymi trudnościami, np. w pracy.
	 Ci, którzy publicznie przyznają się do swej wiary są często postrzegani przez otoczenie jako fanatycy religijni; są wyśmiewani, 

traktowani jako gorsi od innych.
	 Niektórzy wierni nie czują się wezwani przez samego Chrystusa do publicznego głoszenia wiary.
	 Wielu młodych ludzi traktuje wyznawanie wiary jako ciężki obowiązek lub przymus.

Światło wiary:
  Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje. Mt 16,24.
	 Zmysł religijny Ludu Bożego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie 

sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, droga krzyżowa itp. 
	 Wszyscy ochrzczeni są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom i narodom ziemi. Odnowić Zapał 

Ewangelizacyjny str.44.
Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby wierni zaczęli odważnie publicznie wyznawać swą wiarę w Jezusa Chrystusa, który sam do tego 

wzywa, zapewniając o swojej obecności pośród nas.
	 Istnieje potrzeba uświadamiania wiernym, że pielgrzymowanie jest znakiem przynależności do Chrystusa  

i Kościoła.
	 Istnieje potrzeba przywrócenia religijnego charakteru pielgrzymce, nadania jej właściwej treści (charakter pokutny, 

zadośćuczynienie, symbol pielgrzymka do Boga).
	 Istnieje potrzeba aby pątnicy odkrywali, że pielgrzymka jest wartością i przez to mobilizowali się do przyjęcia odpowiedniej 

postawy.
	 Istnieje potrzeba zmiany mentalności pielgrzymów tzn, aby rozumieli, że poprzez modlitwę, postawę, mentalność staja się 

odważnymi świadkami Chrystusa.
HASŁO:
	 Idźcie i głoście światu Ewangelię!

GEST:
	 Po katechezie kapłana pielgrzymi dobierają się po dwoje i dzielą się swoim doświadczeniem wiary z ostatniego czasu.

REALIZACJA:
	 23 września – katecheza przygotowująca.
	 30 września godz. 900 – modlitwa, błogosławieństwo i wymarsz.

	 Katecheza tematyczna kapłana: Pielgrzymowanie jako publiczne przyznanie się do Chrystusa i znak jedności z 
Kościołem.

	 Dzielenie się wiarą w zespołach dwuosobowych.
	 Wspólna modlitwa o umocnienie naszej wiary i moc Ducha Świętego do jej mężnego wyznawania we wszystkich 

miejscach i okolicznościach życia.
	 Godz. 1200 – Wspólna Eucharystia.

Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 3 września Plebania PZK
Czas wydarzenia 30 września 2006 trasa,sanktuarium Lud Boży
Redakcja Listu 4 września Plebania ZR
Rozdanie Listu 10 września świątynia Posłańcy
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OCENA WYDARZENIA: 

1. Obecność wiernych w wydarzeniach. ( liczni, średnio, mało)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 2. Aspekty pozytywne - przyczyny (co wpłynęło na pozytywny przebieg wydarzenia, 
odkrywamy także, co dobrego zaistniało).
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......................................................................................................................................................................

3. Aspekty negatywne - przyczyny (co wpłynęło na to, że wydarzenie nie miało  w pełni 
zamierzonego efektu i jakie błędy zostały popełnione).
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1.2 POZIOM
WYDARZENIE: NOWENNA DO MATKI BOżEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w bieżącym roku duszpasterskim uczą się wyznawać swoją wiarę 
publicznie biorąc za przykład Matkę Bożą Nieustającej Pomocy i wzywając Jej wstawiennictwa.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Nasza parafia ma ważne doświadczenia spotkań z Matką Bożą: Nawiedziny Figury Fatimskiej 24 II 1996, 

Nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego 16 X 2004, Mała Peregrynacja Matki Bożej w Rejonach. Każdego 
roku odbywa się parafialna pielgrzymka autokarowa do Matki Bożej Częstochowskiej (ok. 400 osób)  
i piesza pielgrzymka do sanktuarium w Kijanach (ok. 700 osób). 3 Maja świętowany jest odpust parafialny ku czci Maryi 
Królowej Polski. W każdą I sobotę miesiąca odbywa się Czuwanie Maryjne prowadzone przez wspólnoty formacyjne.

	 Jednak kult do Matki Bożej nie jest ożywiony w naszej parafii. W nabożeństwach maryjnych w maju  
i październiku uczestniczy stosunkowo niewielka liczba parafian. Wiele osób nie zna podstawowych pieśni maryjnych.

Światło wiary:
	 Jak apostołowie wraz z Maryją „weszli do sali na górze” i tam „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1, 12. 14), tak i 

my dziś zgromadziliśmy się na Jasnej Górze, która w tym momencie jest dla nas „salą na górze”, a Maryja, Matka Pana, 
jest pośród nas. Ona dzisiaj prowadzi naszą medytację. Ona uczy nas modlitwy. Ona wskazuje nam, jak otwierać umysły 
i serca na moc przychodzącego do nas Ducha Świętego, którego zaniesiemy całemu światu. Potrzebujemy chwil ciszy i 
skupienia, by wejść do Jej szkoły, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga 
w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia. Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów w wieczerniku, a 
dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Częstochowa 2006.

	 Bądźcie pewni, że wasza gorąca miłość dla Maryi nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi. Właśnie ta wzajemna więź miłości 

jest niejako nośnikiem łask i rękojmią nieustającej pomocy, jaką za sprawą Maryi otrzymujemy od Jej Boskiego Syna. Niech 
Matka Boża Nieustającej Pomocy będzie wam przewodniczką na drogach nowego tysiąclecia! Niech nieustannie pomaga 
wam w pielgrzymowaniu do domu Ojca w niebie. Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków, 1999.

	 U progu trzeciego tysiąclecia cały Kościół wezwany jest do głębszego przeżywania tajemnicy Chrystusa i pełnej 
wdzięczności współpracy z dziełem zbawienia. Czyni to z Maryją i tak jak Maryja, która jest dla niego Matką i wzorem: 
jest Ona wzorem macierzyńskiej miłości, jaka powinna ożywiać wszystkich tych, którzy w dziele misyjnego apostolstwa 
Kościoła współpracują nad odrodzeniem człowieka. Redemptoris missio, 92

	 W kontakcie z niebiańskim wysłannikiem uwaga skupia się na treści jego słów, wymagających od Maryi bardzo uważnego 
słuchania i czystej wiary. Ten ostatni element pozwala nam docenić wielkość wiary Maryi, zwłaszcza jeśli porówna się ją z 
występującą zarówno dawniej, jak i dziś postawą tych, którzy domagają się widzialnych znaków, by uwierzyć. Katechezy 
Jana Pawła II: Ta, która uwierzyła.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby wierni coraz bardziej odkrywali potężne wstawiennictwo Maryi u Boga i nabywali przekonania wiary, 

że miłość do nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi.
	 Istnieje potrzeba, aby wierni uczestnicząc w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy pogłębiali swoją więź z Maryją 

i od Niej uczyli się życia wiarą na co dzień.
	 Istnieje potrzeba, aby przez uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych wierni podtrzymywali wielkie tradycje narodu 

polskiego, tak bardzo związanego z Maryją i z nich czerpali światło dla swej wierności Bogu i Ewangelii.
HASŁO: Matko, wzywamy Twej nieustającej pomocy!.
GEST:Każdy Podrejon przynosi na dzień, w którym prowadzi Nowennę intencje do wspólnej modlitwy.
REALIZACJA WYDARZENIA:

	 Katecheza przygotowawcza poświęcona Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (po Pielgrzymce do Kijan).
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 24 września Plebania PZK
Czas wydarzenia Rok Duszp. - od 18 X Świątynia Podrejony
Redakcja Listu 25 września Plebania ZR
Rozdanie Listu 1 października RZK Posłańcy
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 2. Aspekty pozytywne - przyczyny (co wpłynęło na pozytywny przebieg wydarzenia, 
odkrywamy także, co dobrego zaistniało).
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1.3 POZIOM
JUBILEUSZE MAŁżEńSKIE Z BŁOGOSŁAWIEńSTWEM RODZIN
CEL: Parafianie Św. Barbary wyznają publicznie swoją wiarę w Chrystusa, który dał rodzinę jako 
środowisko wzrastania w wierze poprzez świętowanie jubileuszy małżeńskich.
	 Przez to wydarzenie chcemy osiągnąć:

	 Wskazać, że sakrament małżeństwa jest wartością i fundamentem zdrowej rodziny.
	 Uwrażliwić na to, że budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych trzeba oprzeć na Bogu (budowanie na skale).
	 Pokazać, że dochowanie przysięgi małżeńskiej, tworzy odpowiedni klimat dla rozwoju i wzrastania  

w wierze zarówno dla małżonków, jak i dla dzieci.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Wiele małżonków dochowując przysięgi małżeńskiej i wypełniając swoje powołanie do życia w rodzinie, tworzy odpowiedni 

klimat do pełnego rozwoju, również duchowego, dla dzieci i dla siebie.
	 Dzieci, które wzrastają na dobrych wzorach rodziców żyjących w zgodzie i harmonii, lepiej radzą sobie w życiu dorosłym i 

mają zawsze oparcie w domu rodzinnym.
	 Kryzys rodziny i małżeństwa (rozwody, zdrady, samotne matki).
	 Wspólne zamieszkanie młodych ludzi bez ślubu, na próbę i bez zobowiązań, pomimo, że nie ma przeszkód do zawarcia 

związku sakramentalnego.
	 Wyjazdy za pracą, szczególnie matek.
	 Dzieci pozbawione klimatu, jaki tworzą kochający się rodzice, tracą poczucie bezpieczeństwa, są rozchwiane emocjonalnie, 

szukają oparcia i zrozumienia poza domem.
Światło wiary:
	 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę 

z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i 
kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 
są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Mt. 19,3-6.

	 Swoją wzajemną miłością rodzice uczą swoje dzieci nie tylko ludzkiej miłości, ale także miłości i zaufania 
do Boga. Miłość rodzicielska jest fundamentem prawdziwej miłości Boga. Człowiek, który nie doświadczył  
w swoim życiu miłości ludzkiej, nie będzie w stanie pojąć miłości Boga i uwierzyć w nią. Sam Bóg objawiając miłość 
człowiekowi, miłość, która jest przecież całkowicie inna od miłości ludzkiej, odwołuje się właśnie do miłości rodzicielskiej. 
Sam Bóg każe nazywać siebie Ojcem i Matką (por. Oz 11, 1-4). Józef Augustyn SJ – Życie i Eucharystia.

	 Pragnę zakończyć tę wizytę słowami z Listu św. Pawła, słowami, które towarzyszyły mojemu pielgrzymowaniu po polskiej 
ziemi: "Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują 
w miłości!" (l Kor 16,13-14). Wszystkim błogosławię. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Balice 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby uwrażliwiać młodych, jakim darem i skarbem jest rodzina tak, by rozbudzać w nich pragnienie 

budowania życia w oparciu o pełną rodzinę.
	 Istnieje potrzeba, aby coraz bardziej uświadamiać młode pokolenie, które chce rozpocząć samodzielne życie, że być dorosłym 

to ponosić odpowiedzialność za dane słowo oraz odpowiadać za drugiego człowieka.
	 Istnieje potrzeba, aby oraz bardziej uwrażliwiać młodzież na to, że wspólne życie bez łaski, jaka płynie  

z Sakramentu Małżeństwa, jest budowaniem na piasku i praktycznie bycie ze sobą na dobre i na złe staje się niemożliwe.
HASŁO: Będziesz miłował. 	Miłość jest z Boga.
GEST:Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez Jubilatów. Komunia Święta pod dwoma postaciami dla Jubilatów.	
Błogosławieństwo dla wszystkich rodzin.
PRZEBIEG WYDARZENIA:
	 Świętowanie Jubileuszy w uroczystość Św. Szczepana. 	Liturgię Mszy św. przygotowują Rejony.
	 Zarezerwować i udekorować ławki dla Jubilatów. Przygotować dyplomy okolicznościowe (bez nazwisk tylko z leciem jub.) 

830 – 35 - lecia i więcej. 1000- 20 – 25 - 30 - lecie. 1130 -  5 – 10 - 15 - lecie.
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 19 listopada Plebania PZK
Czas wydarzenia 26 grudnia Świątynia Lud Boży
Redakcja Listu 20 listopada Plebania ZR
Rozdanie Listu 26 listopada świątynia Posłańcy
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1. Obecność wiernych w wydarzeniach. ( liczni, średnio, mało)
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......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 2. Aspekty pozytywne - przyczyny (co wpłynęło na pozytywny przebieg wydarzenia, 
odkrywamy także, co dobrego zaistniało).
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3. Aspekty negatywne - przyczyny (co wpłynęło na to, że wydarzenie nie miało  w pełni 
zamierzonego efektu i jakie błędy zostały popełnione).
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1.4 POZIOM
WYBÓR RADY DUSZPASTERSKIEJ
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej wyznają swoją wiarę i wyrażają swoją odpowiedzialność 
za wzrastanie Kościoła przez udział w wyborach nowej Rady Duszpasterskiej.
	 Co chcemy osiągnąć?

	 Uwrażliwić wiernych na współodpowiedzialność za wzrastanie wspólnoty parafialnej.
	 Pogłębiać więzi między mieszkańcami danego bloku – dać możliwość tworzenia wspólnego.
	 Przez nadanie rangi wydarzenia wyborom nowej Rady zmobilizować wiernych do głębszego zaangażowania się w życie 

parafii.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W Parafii każdy blok ma swojego radnego, wybieranego zgodnie z zasadami współodpowiedzialności świeckich za kościół 

lokalny.
	 Wielu radnych przez swoją rzetelną posługę wspiera duszpasterzy w pracach ewangelizacyjnych i prowadzeniu spraw 

materialnych wspólnoty parafialnej.
	 Niektórzy radni są na etapie wdrażania się w te posługę lub nie wywiązują się w sposób wystarczający ze swych obowiązków 

(kontakt z mieszkańcami bloku, roznoszenie pisma „Emaus” i zbieranie składki na potrzeby świątyni).
	 W tym roku kończy się kadencja obecnego składu Rady Duszpasterskiej i jest konieczność powołania nowego.

Światło wiary:
	 Podstawowym polem zaangażowania apostolskiego świeckich w Kościele była i pozostaje parafia, jako zasadnicza struktura 

nośna duszpasterstwa. Katolicy świeccy winni coraz bardziej podejmować konkretne formy współodpowiedzialności za 
życie swych wspólnot parafialnych, a także diecezji, na przykład w ramach Rad Duszpasterskich czy też uczestnicząc w 
parafialnych lub diecezjalnych inicjatywach apostolskich. Biskupi polscy z wizytą „Ad limina apostolorum”.

	 Rada duszpasterska składa się z wiernych, pozostających w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, tak duchownych, 
jak członków instytutów życia konsekrowanego i przede wszystkim świeckich, wyznaczonych w sposób określony przez 
biskupa diecezjalnego. Do Rady duszpasterskiej należy dobrać wiernych 

w ten sposób, żeby jej skład był rzeczywistym odzwierciedleniem całej części Ludu Bożego, stanowiącego diecezję, z 
uwzględnieniem różnych regionów diecezji, warunków społecznych i zawodowych oraz udziału, jaki osoby pojedyncze lub 
zrzeszone mają w apostolstwie. Do Rady duszpasterskiej należy dobierać tylko tych wiernych, którzy odznaczają się pewną 
wiarą, dobrymi obyczajami i roztropnością. Radę duszpasterską ustanawia się na czas przewidziany w statutach wydanych 
przez biskupa.  KPK 512-514.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba powołania nowego składu Rady Duszpasterskiej, która powołuje się na czas przewidziany zgodnie ze 

statutami wydanymi przez biskupa.
	 Istnieje potrzeba, aby nowo wybrani radni przechodzili od wypełniania tylko obowiązków do coraz pełniejszego 

zaangażowania się w proces budowania jedności i współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną, zgodnie z duchowością 
komunii.

HASŁO: Razem tworzymy Kościół Boży.
GEST: Przyrzeczenie Radnych na Mszy św. o godz. 1000.
REALIZACJA:
	 Posłańcy rozniosą list o wyborach Rady Duszpasterskiej i karty wyborcze - grudzień 2006.
	 Po zebraniu kart i przeliczeniu głosów następuje wybór Rady – Styczeń 2007.
	 Przyrzeczenie nowej Rady Duszpasterskiej w świątyni, a następnie spotkanie w auli parafialnej.

Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 10 grudnia Plebania PZK
Czas wydarzenia 28 stycznia Świątynia Lud Boży
Redakcja Listu 11 grudnia Plebania ZR
Rozdanie Listu 17 grudnia Podrejony Posłańcy
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1.5 POZIOM
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
CEL: Wierni naszej parafii wyznają wiarę Kościoła przez udział w tematycznych rekolekcjach 
wielkopostnych.
	 Co chcemy osiągnąć?

	 Uwrażliwić wiernych na współodpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi.
	 Przeżycie rekolekcji wielkopostnych z konkretnym tematem dotyczącym alkoholizmu, narkomanii.
	 Uwrażliwić wiernych, że te grzechy są szczególnie niszczącymi życie człowieka, rodziny, Parafii i społeczności.
	 Rodzinom dotkniętym tymi problemami dać nadzieję i szansę podjęcia walki o swoich bliskich.
	 Uczyć się współpracy ze wszystkimi ośrodkami odpowiedzialnymi za problemy społeczne.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W Parafii jest wiele rodzin borykających się z problemem alkoholizmu i narkomanii.
	 Coraz częściej młodzież sięga po narkotyki i alkohol.
	 Rodzice czasami wolą nie dostrzegać problemu albo go ignorują.
	 Brak też jasnych przepisów prawnych podejmujących walkę z tą plagą społeczną.
	 Brak jednego programu i współdziałania rożnych ośrodków w zapobieganiu i wychowywaniu społeczeństwa w trzeźwości 

i wolności od narkotyków.
	 Bezsilność organów władzy wobec knajp, w których rozprowadza się narkotyki.
	 Ciche przyzwolenie społeczeństwa i bierność wobec tych problemów.

Światło wiary:
	 Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 

Filipian 3,19.
	 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 1Tes 5,22.  
	 Jaskrawym przykładem konsumpcji sztucznej, szkodliwej dla zdrowia i godności człowieka, oraz wymykającej 

się spod kontroli, jest używanie narkotyków. Szerzenie się narkomanii jest wskaźnikiem poważnych zaburzeń 
w funkcjonowaniu systemu społecznego i skłania do materialistycznej, poniekąd destruktywnej, interpretacji 
ludzkich potrzeb. Dochodzi do tego, że twórcze możliwości wolnej gospodarki urzeczywistniają się  
w sposób jednostronny i niewłaściwy. Narkotyki, a także pornografia i inne formy konsumizmu, wykorzystując nieodporność 
jednostek słabych, mają wypełnić duchową pustkę, jaka powstaje w człowieku. Encyklika Centesimus Annus Ojca Świętego 
Jana Pawła II nr 36.

	 Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest ciężkim 
wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków 
są działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni współudział w działaniach głęboko sprzecznych  
z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich. KKK 2291.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby mieszkańcy naszej parafii i miasta przechodzili od postawy bierności do odpowiedzialności za 

wszystkich dotkniętych problemem zniewolenia środkami toksycznymi.
	 Istnieje potrzeba, aby podejmować działania zmierzające do wychowywania młodego pokolenia w większej odpowiedzialności 

za życie swoje i innych.
HASŁO: Jeden drugiego brzemiona noście.
GEST: Rekolekcje Wielkopostne – modlitwa po Mszach świętych.
REALIZACJA:
	 Rekolekcje Wielkopostne w dniach 22-25 III 2007.
	 W czasie rekolekcji spotkania z grupami odpowiedzialnymi za wychowanie i prawo.

	 Spotkania z przedstawicielami szkół, policji, ośrodków pomocy rodzinie itp.
	 Spotkania z rodzinami mającymi problem z alkoholem i narkotykami.
	 Przygotowanie broszury informacyjnej jako pomoc rodzinie.

Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 18 luty Plebania PZK
Czas wydarzenia 22-25 marca Świątynia Lud Boży
Redakcja Listu 19 luty Plebania ZR
Rozdanie Listu 4 marca Świątynia Posłańcy
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1.6 POZIOM
PRZYJĘCIE PATRONA PRZEZ REJONY
Cel: Wierni Parafii św. Barbary odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie poprzez wybór 
Patrona dla Rejonu oraz przyjęcie sztandaru na znak oddania się wstawiennictwu Świętych.

	 Przez to wydarzenie chcemy osiągnąć:
	 Wezwać wiernych do wyboru Świętego, któremu powierzą w opiece swój Rejon.
	 Wzmocnić utożsamienie się wiernych ze swoim Rejonem.
	 Uczyć wiernych odważnego wyznawania wiary i konfrontacji ich życia z drogą świętości wybranego Patrona.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:

	 Istnieje duża grupa wiernych, którzy słabo utożsamiają się ze swoim Rejonem.
	 Większość wiernych nie rozumie potrzeby dzielenia się wiarą i wyznawaniem wiary na zewnątrz (publicznie).
	 Niektórzy wierni nie czują odpowiedzialności za wiarę innych ( w rodzinach, sąsiedztwie, szkole, pracy).
	 Niektórzy wierni nie czują wezwania do świętości, a także przejawiają brak zrozumienia wstawiennictwa Świętych.

Światło wiary:
	 "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje" Mt 16, 
24.
	 "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" Mt 5, 48.
	 "Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w 
świętości, nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i 
ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. LG 49.
	 „W określone dni roku liturgicznego Kościół na ziemi wspomina świętych: przede wszystkim Świętą Bożą Rodzicielkę, 
następnie Apostołów, męczenników i innych świętych. Ukazuje w ten sposób, że jest zjednoczony z liturgią niebieską; wielbi 
Chrystusa za to, że dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. Ich przykład jest natchnieniem Kościoła w jego 
drodze do Ojca”. KKK 1195.
	 „Pamięć mieszkańców nieba czcimy przede wszystkim przez beatyfikacje i kanonizacje osób, które przez świadectwo 
heroicznej miłości wyrażonej w męczeństwie, mądrości, służbie, ubóstwie, czystości i posłuszeństwie stały się uosobieniem 
królestwa Bożego. Kościół rozwija się i odradza w swoich świętych” II Synod Plenarny 1991-1999, rozdz. Świętość. Dar i 
zadanie, 8.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, by wierni utożsamiali się nie tylko ze swoją Grupą Sąsiedzką, ale również z całym Rejonem.
	 Istnieje potrzeba przełamania wśród wiernych takiego sposobu myślenia, że wiara zamyka się w sferze prywatnej.
	 Istnieje potrzeba przechodzenie od kryzysu autorytetu do wskazania wzorca w postaci osoby Patrona  
(w sposób szczególny dotyczy to osób młodych).
	 Istnieje potrzeba, by coraz bardziej uwrażliwiać wiernych na rolę Świętych w życiu Kościoła.

HASŁO: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).
REALIZACJA WYDARZENIA:

	 Nadanie sztandaru odbędzie się w czerwcu.
	 Przygotować list.
	 Przeprowadzić głosowanie w każdym Rejonie:

	Każdy Posłaniec przeprowadza w swojej GS wybór Świętego.
	Wyniki głosowania Posłaniec przekazuje przedstawicielowi Rejonu.
	Przedstawiciel Rejonu liczy głosy i ustala wyniki.

	 W niedzielę wierni gromadzą się na Mszach Św. według swoich Rejonów. Podczas Mszy Św. otrzymają akt nadania 
Patrona oraz sztandar.
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 6 maja Plebania PZK
Czas wydarzenia 3 czerwca Świątynia Lud Boży
Redakcja Listu 7 maja Plebania ZR
Rozdanie Listu 13 maja Podrejony Posłańcy
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2. POZIOM
DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH
Cel: Grupy Sąsiedzkie w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają, że wiara powinna być głoszona 
publicznie w rodzinie i sąsiedztwie przez formację biblijną na spotkaniach sąsiedzkich i głębsze 
zaangażowanie w życie Kościoła.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Pogłębić formację biblijną w zakresie dzielenia się Słowem Bożym według konspektów.
	 Wskazać sposoby dzielenia się wiarą w rodzinie i sąsiedztwie.
	 Uwrażliwić na świadome zaangażowanie się w ewangelizację we wspólnocie parafialnej.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 W Parafii istnieje 168 Grup Sąsiedzkich, które w lutym 2006 otrzymały Akt Ustanowienia.
	 Wszystkie GS mają swoich Posłańców – Animatorów, którzy regularnie prowadzą spotkania sąsiedzkie.
	 Spotkania formacyjne dla Posłańców przygotowujące do prowadzenia spotkań wg konspektów odbywają się raz w miesiącu. 

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku duszpasterskiego liczba Posłańców na tych spotkaniach znacznie się zmniejszyła.
	 Konspekt do spotkań sąsiedzkich jest odbierany również w zakrystii.
	 Istnieje prawdopodobieństwo reaktywowania niektórych Grup Sąsiedzkich.

Światło wiary:
 A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, Dz 4,29.
	 Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.  

Dz 5,42.
	 Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach. 

Dz 20,20.
	 Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie 

wobec wielu świadków. 1Tm 6,12.
	 Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni 

nauczać i innych. 2Tm 2,2.
	 Proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, 

opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju. Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni 
w nadziei! Trwajcie mocni w miłości! Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Błonia Krakowskie, 2006.

	 Dlatego też Sobór twierdzi, że wierni świeccy są ustanowieni świadkami i zostają wyposażeni „w zmysł wiary  
i łaskę słowa”. Natomiast Adhortacja apostolska Christifideles laici dodaje, że są oni uprawnieni i zobowiązani „do tego, by 
z wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła”. Wszystko to 
jest możliwe dzięki temu, że otrzymują oni od Ducha Świętego łaskę wyznawania wiary i znajdowania najlepszego sposobu 
wyrażania jej i przekazywania wszystkim. Katechezy Jana Pawła II, Udział świeckich w urzędzie prorockim Chrystusa, 
4.

	 Głoszenie wiary prowadzi do odkrycia Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,8). Listy Jana Pawła II.
	 Wiara jest zdolna do tworzenia kultury; nie boi się otwartej i szczerej konfrontacji z nią, ponieważ jej pewność 

w żaden sposób nie przypomina ideologicznego zamknięcia. Jasne światło prawdy nie kłóci się bowiem  
z bogactwem intelektu, lecz jedynie z ciemnościami błędu. Wiara chrześcijańska rozjaśnia egzystencję we wszystkich 
jej wymiarach. Chrześcijanin inspirowany przez to duchowe bogactwo głosi wiarę z odwagą oraz konsekwentnie o niej 
świadczy. Orędzia Jana Pawła II.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby uczestnicy GS, odkrywając dar wiary, doświadczyli radości jej przezywania we wspólnocie i odważnego 

głoszenia jej publicznie.
	 Istnieje potrzeba, członkowie GS coraz bardziej uświadamiali sobie, że tworzą część Kościoła i potwierdzali tę prawdę 

głębszym zaangażowaniem w życie wspólnoty parafialnej.
	 Istnieje potrzeba, aby Grupy Sąsiedzkie pełniej dzieliły się wiarą podczas swych spotkań, jak i w rodzinach, szkołach, 

miejscach pracy itd.
REALIZACJA:

	 Utworzenie konspektu na spotkania sąsiedzkie, z odniesieniem do Celu Roku duszpasterskiego.
	 Comiesięczne spotkania Posłańców – Animatorów - przygotowanie do prowadzenia spotkań z konspektem.
	 Spotkania Posłańców w Podrejonach – przygotowanie wydarzeń.
	 Spotkania Posłańców poszczególnych Rejonów – formacja duszpasterska i dzielenie się doświadczeniami.
	 Pomoc duszpasterska Posłańcom i Grupom Sąsiedzkim będącym w potrzebie.
	 Kilka razy w roku – niedzielne kazanie z odniesieniem do celu roku i spotkań sąsiedzkich.
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3. POZIOM:
3. DUSZPASTERSTWO RODZIN
Cel: Rodziny naszej Parafii wyznają publicznie wiarę przez czynne uczestnictwo w wydarzeniach 
znaczących i zaangażowanie się w Grupy Sąsiedzkie, liturgię Kościoła oraz świadectwo życia rodzinnego 
zgodnie z zasadami Ewangelii.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Zachęcić rodziny do pełnego uczestnictwa w GS i liturgii Kościoła.
	 Uwrażliwiać na wartość i powołanie rodziny. Pogłębiać więzi rodzinne i odpowiedzialność rodziców za wychowanie 

młodego pokolenia.
UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Ubiegły rok duszpasterski stanowił przygotowanie dalsze do rozpoczęcia pracy z projektem Parafialny Ruch Rodzin. Nadal 

nieliczne pełne rodziny uczestniczą w życiu naszej wspólnoty parafialnej (wg Oceny Roku 2005/2006). Niewielka część 
dzieci i młodzieży uczestniczy w liturgii, spotkaniach formacyjnych grup, w formacji Grup Sąsiedzkich.

	 W wielu rodzinach zauważa się kryzys wartości rodzinnych, osłabienie lub rozerwanie więzi rodzinnych (emigracja 
zarobkowa, niewydolność rodziców w wychowaniu dzieci, brak ich współpracy z instytucjami współodpowiedzialnymi za 
formację młodego pokolenia).

Światło wiary:
	 Kościół, „sakrament zbawienia” dla wszystkich ludzi, dla całego człowieka, broni podstawowych wartości rodziny niezależnie 

od wzorca kulturowego, na jakim jest ona oparta, piętnuje także to wszystko, co się jej sprzeciwia. Kościół domaga się dla 
niej swobody ruchów i decyzji, a także podstawowego, przysługującego rodzinie prawa do wychowania potomstwa. Orędzia 
Jana Pawła II, Małżeństwo i rodzina.

	 Nasze czasy potrzebują przywrócenia doniosłej wartości rodziny, jej żywotności i równowagi. Jest to prawdą na płaszczyźnie 
ludzkiej: rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa, fundament jego najgłębszych przymiotów. I jest to również 
prawdą w odniesieniu do Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół; dlatego właśnie Sobór nadał rodzinie piękny 
tytuł „Kościoła domowego”. Ewangelizacja rodziny stanowi przeto zasadniczy cel działalności duszpasterskiej, ta zaś z 
kolei nie osiągnie w pełni swego celu, jeśli rodziny chrześcijańskie same nie staną się ewangelizatorami i misjonarzami. 
Pogłębienie duchowej świadomości osobowej sprawia, że każdy, rodzice i dzieci, posiada własne zadanie i znaczenie w 
chrześcijańskim życiu wszystkich pozostałych członków rodziny. Orędzia Jana Pawła II, Powinność głoszenia Dobrej 
Nowiny.

	 Uczyńcie wszystko, aby rodzina w Polsce nie czuła się osamotniona w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, brońcie 
jej praw i podstawowych wartości, pomagajcie w realizacji jej posłannictwa i zadań. Nie pozwólcie, aby ta „wspólnota życia 
i miłości” była krzywdzona i profanowana. Dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z dobrem rodziny. Dlatego trzeba, 
aby rodzina miała mocne oparcie w Kościele. Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby rodziny coraz pełniej korzystały z możliwości wzrastania w wierze, jakie daje liturgia, sakramenty i 

wszystkie grupy formacyjne w naszej Parafii.
	 Istnieje potrzeba, aby pełne rodziny zostały włączone w proces ewangelizacyjny w parafii uczestnictwo całych rodzin w 

wydarzeniach, w spotkaniach Grup Sąsiedzkich, w liturgii niedzielnej Mszy Świętej, rodzinne czytanie Słowa Bożego).
	 Istnieje potrzeba, aby rodziny pogłębiały wzajemne więzi i coraz pełniej tworzyły środowisko wiary  

i głoszenia jej w codziennym życiu.
	 Istnieje potrzeba głębszej formacji dotyczącej małżeństw niesakramentalnych i „wolnych związków”.

REALIZACJA:
	 W homiliach i w kazaniach będziemy zachęcać wiernych, aby wszystkie wydarzenia parafialne przeżywali we wspólnocie 

rodzinnej i sąsiedzkiej.
	 W czasie Wizyty Duszpasterskiej będziemy zachęcać do tego, aby wszyscy członkowie rodzin modlili się wspólnie, czytali 

Pismo Święte i uczestniczyli w spotkaniach Grupy Sąsiedzkiej.
	 W Wielkim Poście zostaną przeprowadzone rekolekcje szczególnie poświęcone współczesnym zagrożeniom uderzającym w 

rodzinę: alkohol, narkotyki, małżeństwa niesakramentalne i tzw. „wolne związki” – poziom 1.5.

4. Poziom
4.1 BRACTWO ŚW. BARBARY
CEL:Górnicy wyznają publicznie w wiarę w Boga przez utworzenie Stowarzyszenia  
św. Barbary oraz świadectwo życia w rodzinie i kopalni „Bogdanka”.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Uwrażliwić Parafię na potrzebę stowarzyszenia i modlitwy w intencji Górników i ich rodzin.
	 Stworzyć podwaliny pod Stowarzyszenie św. Barbary i jego statut.
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UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 W parafii około tysiąca mężczyzn pracuje w kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”. W naszym środowisku więzy górnicze 

są słabe, jak również nie występuje wiele zwyczajów górniczych.
	 Mało górników angażuje się w życie liturgiczne Parafii. Ogranicza się to do kilkunastu mężczyzn, którzy  

w sposób stały podejmują posługę.
Światło wiary:
	 Organizacja życia państwowego nie może w żadnym wypadku zastępować sumienia obywateli, ani ograniczać 

przestrzeni życiowej czy też zajmować miejsca stowarzyszeń religijnych. Właściwy porządek społeczny 
wymaga, by wszyscy — indywidualnie i wspólnotowo — mogli wyznawać własne przekonania religijne  
z zachowaniem szacunku dla innych. Orędzia Jana Pawła II.

	 Kościół nie żąda dla siebie żadnych przywilejów, chce jedynie być wolnym i bez przeszkód spełniać własną misję. Zasada 
wolności sumienia i religii zawarta jest w prawach i zwyczajach wielu narodów. Oby skutecznie gwarantowała ona wszystkim 
synom i córkom Kościoła katolickiego swobodne i publiczne wyznawanie wiary i ich przekonań religijnych. Wiąże się to 
również ze swobodą Kościoła w dziedzinie prowadzenia programów i instytucji nauczających i charytatywnych; co więcej, 
tego rodzaju działalność przyniesie korzyść całemu społeczeństwu. Chrześcijanie uważają właśnie za swoje zadanie troskę 
o głęboką moralność w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Uważają za swoje zadanie służbę Bogu w osobach braci 
i sióstr. Orędzia Jana Pawła II.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba stworzenia Statutu stowarzyszenia i zachęcenia mężczyzn do udziału w takim stowarzyszeniu.
	 Istnieje potrzeba, aby górnicy przez przynależność do stowarzyszenia bardziej czuli się rodziną odpowiedzialną za miejsce 

pracy i za siebie nawzajem.
REALIZACJA
	 Stworzyć statut Stowarzyszenia.
	 Przygotować na przyszły rok wydarzenie dotyczące powołania takiego stowarzyszenia.
	 Przygotować listę górników, a także pracujących w innych zawodach.

4.2 DUSZPASTERSTWO DZIECI
CEL: Dzieci naszej Parafii odkrywają, ze wiara powinna być głoszona publicznie poprzez uczestnictwo 
w wydarzeniach znaczących, spotkaniach sąsiedzkich i formację w grupach dziecięcych.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Pełniej zaangażować dzieci do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach znaczących i spotkaniach Grup Sąsiedzkich.
	 Włączyć dzieci do wspólnot dziecięcych.

Sytuacja:
	 Większość dzieci nie uczestniczy regularnie w niedzielnej Mszy św., nabożeństwach i spotkaniach Grup Sąsiedzkich.
	 Oprawę liturgiczną Mszy św., nabożeństw przygotowują często te same dzieci.
	 Do poszczególnych grup dziecięcych również często należą te same dzieci.
	 Dzieci nie otrzymują wystarczającego wychowania religijnego w rodzinie, rodzice często nie wdrażają ich  

w życie wiary Parafii. Dzieci nie mają wystarczającej motywacji do włączania się w grupy formacyjne i liturgię niedzielną, 
ponieważ brak jest przykładu ze strony rodziców.

Światło wiary:
	 Wtedy przyprowadzono do Niego dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się. Lecz uczniowie strofowali je. A Jezus 

powiedział: Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie i nie powstrzymujcie ich, bo do takich jak one należy królestwo niebieskie. 
I położywszy na nie ręce odszedł stamtąd. Mt 19, 13-15.

	 Okresem godnym uwagi jest właśnie ten, gdy małe dziecko otrzymuje od rodziców i środowiska rodzinnego pierwsze 
elementy katechezy, które są, być może, niczym innym, jak tylko ukazaniem, w prostych słowach dobrego i troskliwego 
Ojca w niebie, ku któremu dziecko uczy się wznosić swoje serce. Wkrótce potem, w szkole, w kościele, w parafii, albo też 
pod kierunkiem wychowawców w jakiejś katolickiej uczelni, czy w szkole państwowej, gdy dziecko styka się z szerszym 
kręgiem społecznym, przychodzi czas katechezy wprowadzającej w życie Kościoła w sposób uporządkowany i globalny, 
bezpośrednio przygotowującą do przyjęcia sakramentów. Katecheza ta pogłębia zrozumienie sakramentów, ale równocześnie 
z sakramentów, które się przeżywa, czerpie moc życiową, która jej nie pozwala być tylko doktryną i daje dziecku radość  
z tego, że jest ono świadkiem Chrystusa w swoim środowisku. Adhortacja apostolska Catechesi tradendae 36 -37.

	 Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im  
w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice powinni nauczać dzieci, 
słowem i świadectwem. Jan Paweł II, Evangelium vitae, 92.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci przechodziły od postawy bierności do coraz pełniejszego zaangażowania w życie Parafii w 

wymiarze liturgii niedzielnej i świątecznej.
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci przechodziły od sporadycznego uczestnictwa w spotkaniach swoich grup formacyjnych i GS do 

coraz bardziej świadomego zaangażowania się w formację osobistą (poza katechezą).
REALIZACJA:
	 Zaangażowanie dzieci do wspólnot formacyjnych – Dzieci Maryi (PDMD), Akademia Młodzieżowa, Dziecięce Róże 
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Różańcowe, Stowarzyszenie Skautingu Katolickiego „Zawisza”. Sposób zaangażowania nowych dzieci – według pomysłów 
odpowiedzialnych poszczególnych formacji.

	 Przeprowadzenie katechez przygotowujących dzieci do włączenia się w spotkania sąsiedzkie – odpowiedzialni: katecheci.
	 Przygotowanie liturgii Mszy św. o godz. 12�5 i 1600. Odpowiedzialni – katecheci wg dyżurów.
	 Przygotować dla dzieci i zachęcić na katechezie do uczestnictwa w Nabożeństwach Roku Liturgicznego

	 Modlitwa Różańcowa w październiku.
	 Roraty – katechezy tematyczne.
	 Droga Krzyżowa Wielkim Poście (w każdą środę).
	 Nabożeństwa majowe.

4,3 PARAfIALNY RUCH MŁODYCH
CEL: Parafialny Ruch Młodych odkrywa, że wiara powinna być głoszona przez zaangażowanie osobiste 
i innych młodych ludzi w dzieło ewangelizacji Parafii poprzez realizację swojego programu w roku 
duszpasterskim 2006/2007.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Wzmocnić swoją wiarę, aby skuteczniej i owocniej dzielić się nią z innymi.
	 Skoordynować wspólne działania Programu NOP i PRM.
	 Zaangażować Parafialną Grupę Animacyjną do skutecznej ewangelizacji pośród ludzi młodych w naszej wspólnocie 

parafialnej.
	 Współpracować z młodzieżowymi grupami formacyjnymi – Ruch Światło – Życie „Oaza”, Akademia Młodzieżowa, 

Róże Pustyni dla pełniejszej realizacji duszpasterstwa młodzieży w naszej Parafii.
	 Zaangażować nowe osoby do organizacji wydarzeń organizowanych przez PGA.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Niewielka część młodych ludzi uczestniczy w życiu Parafii. Biernie uczestniczą w Eucharystii. Nie biorą udziału w 

wydarzeniach i nabożeństwach przygotowywanych specjalnie dla nich.
	 Nie ma grupy, która sprostałaby wymaganiom studentów.
	 Część młodzieży troszczy się o rozwój swojej wiary i wykazuje się dużym zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz Parafii. 

Stanowi ona zaczyn, na którym można budować duszpasterstwo młodzieży – PRM.
Światło wiary:
	 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

Mt 5,16.
	 Nie bójcie się /Łk 12,7/. Moi drodzy, nie lękajmy się otworzyć drzwi naszych serc na wiarę, doświadczać jej w pełni w 

naszym życiu i głosić ją nieustannie naszym braciom. Jan Paweł II, „Wiara musi przenikać całe życie człowieka”.
	 Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk 

człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. Jako chrześcijanie 
jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie — jak napisał św. Paweł — «nie byli bez nadziei ani Boga 
na tym świecie», ale «uczyli się Chrystusa» — naszej nadziei. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i 
rozważajcie Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokuty i eucharystii, zgłębiajcie problemy życia 
wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest 
teraz wiele w naszym kraju. (…) Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej żyjąc miłością na 
co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które 
piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Jan Paweł 
II „Jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei”.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby młodzież przechodziła od zwyczajowego i „z obowiązku” wyznawania wiary do wiary żywej, 

zakorzenionej w wierze Kościoła głoszonej poprzez udział w liturgii, sakramentach, formacji biblijnej w Grupach Sąsiedzkich 
i młodzieżowych grupach formacyjnych.

	 Istnieje potrzeba, aby młodzież doświadczając formacji i zachęty, przechodziła od biernego oczekiwania do angażowania się 
w dzieło ewangelizacji Parafii przez świadome głoszenie o tym, że Chrystus jest ich Panem.

REALIZACJA:
	 Przygotowanie i realizacja programu Parafialnego Ruchu Młodych na kolejny Rok duszpasterski - Książka Roku 2006/2007. 

Odp.: Parafialna Grupa Animacyjna.
	 Wzmocnienie struktur PRM – powołanie nowych osób i rozpoczęcie ich formacji. – PGA. Spotkania  

z młodzieżą gimnazjalną.
	 Troska o przepływ informacji – współpraca z Parafialnym Zespołem Koordynacyjnym: obecność przedstawiciela PGA na 

spotkaniach PZK.
	 Współpraca w przygotowaniu Dnia Papieskiego - Wieczór Poezji - PGA. 16 X 2006.
	 Formacja w szeregach PGA: trójfazowy, comiesięczny cykl: adoracja, spotkanie biblijne i katecheza.
	 Spotkania z przedstawicielami młodzieżowych grup formacyjnych w celu koordynacji działań.
	 Udział w programie „Pokolenie JP II” - pogłębianie wiedzy o Janie Pawle II.
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5. POZIOM
5.1 KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEżY
CEL: Dzieci i młodzież odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez 
przeżywanie wydarzeń, uczestnictwo w katechezie, w spotkaniach Grup Sąsiedzkich  
i świadectwo życia.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Wśród dzieci i młodzieży naszej Parafii zauważamy brak głębszego zaangażowania w życie wiary. Dzieci 

i młodzież często nie mają doświadczenia rodziny jako wspólnoty wiary, opartej na Słowie Bożym  
i sakramentach. Niejednokrotnie rodzice nie są świadkami życia Ewangelią na co dzień, tym samym nie dają przykładu 
zaangażowania się we wspólnotę parafialną jako żywe członki Kościoła.

	 Wiele dzieci i młodzieży z naszej parafii nie ma osobistej więzi z Bogiem. Katecheza dla wielu jest czystym obowiązkiem 
bez odniesienia do wiary i życia. Znaczna część dzieci i młodzieży nie korzysta z sakramentów świętych, nie bierze udziału 
w zgromadzeniach liturgicznych i w spotkaniach Grup Sąsiedzkich.

Światło wiary:
	 „Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest 

bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od 
wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Rz 1, 15 – 17.

	 „Nie jest dla mnie powodem dla chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 
gdybym nie głosił Ewangelii!” 1 Kor 9, 16.

	 „Bądźcie prawdziwymi świadkami wiary i miłości, gotowymi oddać życie dla chwały Bożej i za zbawienie świata. Niech 
Bóg nadal prowadzi w was dzieło, które już rozpoczął!” Orędzie Jana Pawła II, Do młodych zgromadzonych na modlitwie 
o powołania.

	 „Specyficznym celem katechezy, do którego winna ona zmierzać, jest rozwinięcie z pomocą Bożą wiary dotąd początkowej, 
doprowadzenie jej do pełni i codzienne zasilanie życia chrześcijańskiego wiernych każdego wieku. Katecheza dąży więc 
do tego, aby pogłębiać rozumienie Tajemnicy Chrystusa w świetle Słowa, aż cały człowiek będzie nasycony Jego światłem. 
Przemieniony przez działanie łaski w nowe stworzenie, chrześcijanin zaczyna naśladować Chrystusa i z dnia na dzień uczy 
się w Kościele coraz lepiej myśleć jak On, oceniać jak On, postępować zgodnie z Jego przykazaniami i ufać, tak jak On nas 
do tego wzywa. Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 20.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby młodzież i dzieci odeszły od traktowania katechezy jako obowiązku, a wprowadzały  

w życie wartości, które są im głoszone.
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci i młodzież przechodzili od bierności do postawy aktywnego uczestnictwa  

w życiu Kościoła (Grupy Sąsiedzkie, grupy formacyjne, zaangażowanie w liturgię).
	 Istnieje potrzeba, aby rodzice dzieci i młodzieży przechodzili od postawy nieodpowiedzialności do czynnego wprowadzania 

swoich pociech w życie wiary w rodzinie i w Parafii.
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci i młodzież przechodzili od niedojrzałości w przeżywaniu liturgii i sakramentów, a także 

katechezy do coraz dojrzalszej postawy ucznia i świadka w wierze.
REALIZACJA PLANU:
	 Przeprowadzić Konkurs poezji religijnej – gimnazjum – maj 2007.
	 Konkurs Maryjny: recytatorski i plastyczny – szkoła podstawowa. (plastyczny – X 2006, recytatorski – V 2007.
	 Bibliodramy na Niedziele Biblijne.
	 Inscenizacja Maryjna - Szkoła Podstawowa.
	 Pielgrzymka do sanktuarium maryjnego dla dzieci i rodziców klas drugich.
	 Rekolekcje dla rodziców i dzieci klas drugich. Podać terminy – katecheci.
	 Przygotować uczniów klas trzecich do comiesięcznego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.
	 Comiesięczne (II środa miesiąca) spotkanie formacyjne dla uczniów klas III – Eucharystia, konferencja.
	 Przygotować i przeprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych (tematy: IV – 

wiara, V – nadzieja, VI – miłość).
	 Przeprowadzić spotkania z rodzicami – wszystkich poziomów; odpowiedzialni: katecheci.
	 Przygotować dzieci do pełnego i owocnego przeżywania wydarzeń parafialnych przez redagowanie Listu dla dzieci: „Małe 

Emaus”.
	 Wyznaczenie katechetów odpowiedzialnych za poszczególne zadania (I spotkanie katechetów).
	 Aktywne włączenie się w adopcję serca poprzez przeprowadzenie odpowiednich katechez.
	 Katechezy przygotowujące dzieci i młodzież do włączenia się w pracę Grup Sąsiedzkich i nabożeństwa Roku 

Liturgicznego.
	 Uczniowie poszczególnych klas są zobowiązani do zaliczania podstawowych prawd wiary dostosowanych do poziomu 

nauczania w danej klasie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum).
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5.2 POZIOM
5.2.1 KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA
CEL: Rodzice i rodzice chrzestni wyznają publicznie wiarę przez świadome zaangażowanie w 
przygotowanie się do Sakramentu Chrztu św. dziecka, czynny udział w liturgii i świadectwo życia tym 
sakramentem.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Osoby objęte katechezą przedchrzcielną mają niską świadomość tego sakramentu i zobowiązań z niego wynikających. 

Szczególnie, gdy rodzice proszą o chrzest pierwszego dziecka.
	 Motywacją do tego sakramentu jest często tradycja, lęk wobec Pana Boga czy o zdrowie dziecka.
	 Katecheza przedchrzcielna prowadzona jest systematycznie. Składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Światło wiary:
	 Sakrament chrztu czyni nas uczestnikami posłannictwa Chrystusa, jak to przypomniał Sobór Watykański II. Wiemy też, że już przy 

chrzcie katechumeni zostają namaszczeni. Wszyscy też, stając się uczniami Chrystusa, jesteśmy powołani, aby przez to stawać 
się zarazem „solą ziemi”, a także „światłem świata” Czyż nie są „światłem świata” te wspólnoty Ludu Bożego — parafie i inne 
środowiska, gdzie „światła… nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim” i bliskim, i także dalekim. 
Bo Chrystus mówi: „Niech świeci wasze światło przed ludźmi”. „A światłem tym są dobre uczynki” (tamże): życie zgodne  
z wiarą! Czy nie są „światłem i solą ziemi” ci wierzący, którzy we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w środowisku 
pracy, starają się wprowadzać w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwości, solidarności? Jan Paweł II, Słowa skierowane 
do Polaków.

	 Kobieta-matka na równi z mężczyzną-ojcem, prosząc o chrzest dla dziecka, świadomie bierze na siebie trud wychowania 
dziecka w wierze. Z całą miłością i odpowiedzialnością za nowego człowieka troskliwie czuwa, aby zło nie odmieniło jego 
umysłu i serca. Ze wszystkich sił stara się o to, by dziecko mogło osiągnąć wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy. 
Nade wszystko zaś przykładem osobistego życia prowadzi swoje dziecko do dojrzałego życia chrześcijańskiego — ku pełni 
człowieczeństwa. Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby rodzice i rodzice chrzestni nabywali głębszej świadomości istoty Sakramentu Chrztu św.
	 Istnieje potrzeba, aby rodzice łączyli ten sakrament z osobistym wyznaniem wiary i wychowaniem dziecka do życia wiarą i 

wrastania w łasce Bożej.
REALIZACJA:
	 Systematyczne prowadzenie katechezy, pogłębienie aspektu wyznawania wiary publicznie jako zobowiązanie wynikające z 

Chrztu św.
	 Stosować metody aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, z odniesieniem do życia wiarą na co dzień.
	 Zachęcać, by liturgię podczas Mszy św. chrzcielnej przygotowali rodzice i rodzice chrzestni jako świadectwo swojej wiary 

wyznawanej we wspólnocie Kościoła.

5.2.2 KATECHEZA PRZEDSAKRAMENTALNA PRZED I KOMUNIĄ ŚW.
CEL: Dzieci klas drugich i ich rodzice odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez 
przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, przeżywanie 
wydarzeń, udział w spotkaniach sąsiedzkich, zaangażowanie się we wspólnotę Kościoła i świadectwo 
życia.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Niewielka grupa rodzin z naszej Parafii przeżywa z głęboką wiarą sakramenty Spowiedzi i Komunii św., stając się w ten 

sposób świadkami i nauczycielami wiary dla swoich dzieci.
	 Znaczna część rodzin z naszej Parafii nie czuje się odpowiedzialna i nie przygotowuje w sposób wystarczający swoich dzieci 

do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
	 Większość rodzin przeżywa tradycyjnie dzień I Komunii św., skupiając się na zewnętrznych przygotowaniach.

Światło wiary:
	 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Bo moje ciało jest 

prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we 
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto spożywa moje ciało, żyć będzie przeze 
Mnie. To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jak ten, który jedli praojcowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie 
na wieki. J 6, 54-58.

	 Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych 
serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą 
postać chleba, kapłan wypowie słowa: „Ciało Chrystusa”, a każdy i każda z was odpowie: „Amen”.„Amen” — to znaczy: 
„wierzę”, „przyjmuję z wiarą”. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy — mali chrześcijanie, 
dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta— to właśnie pełne uczestniczenie w 
Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła. Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być 
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naszym duchowym pokarmem. Homilia podczas Mszy św. połączonej z udzieleniem Pierwszej Komunii św., Jan Paweł II, 
Łódź.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby rodzice i dzieci pierwszokomunijne przechodzili od tradycyjnego przeżywania Pierwszej Komunii 

Świętej do niezwykłego spotkania z Chrystusem, a zarazem momentu wprowadzenia dzieci w liturgię Kościoła.
	 Istnieje potrzeba, aby przechodzić od rozumienia spowiedzi jako tylko odpuszczenia grzechów do przeżywania jej jako 

spotkania z miłującym Bogiem i momentu kształtowania sumienia.
	 Istnieje potrzeba, aby jak najwcześniej rozpocząć współpracę z rodzicami dzieci klas drugich przez indywidualne kontakty, 

by uświadomić im ich odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do sakramentów.
REALIZACJA:
	 Katecheza przedsakramentalna w szkole.
	 Cotygodniowa, niedzielna katecheza dla dzieci i rodziców- godz. 1530.
	 Indywidualne spotkania z rodzicami.
	 Niedzielna Msza św. dla dzieci i ich rodziców o godz. 1600.
	 Dzień skupienia dla rodziców w październiku.
	 Dzień skupienia dla dzieci w kwietniu.
	 Nabożeństwa paraliturgiczne przeprowadzane w ciągu roku:
	 Uroczyste rozpoczęcie rocznego przygotowania z rozdaniem modlitwy, którą rodzice razem z dziećmi będą odmawiać 

codziennie podczas wieczornej modlitwy (wrzesień).
	 Poświęcenie różańców w październiku.
	 Poświęcenie medalików w grudniu.
	 Poświęcenie książeczek do nabożeństwa 
	 Nabożeństwo pokutne dzień przed pierwszą spowiedzią.
	 Egzamin przed I spowiedzią i Komunią Św.
	 Uroczyste dopuszczenie do sakramentów.

5.2.3 KATECHEZA PRZED SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA
CEL: Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania wyznaje swoją wiarę publicznie 
poprzez rzetelne uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach ewangelizacyjnych oraz 
czynne zaangażowanie się w życie Kościoła po przyjęciu tego Sakramentu.
Sytuacja:
	 Formacja dotyczy młodzieży w liczbie ok. 200 osób, w wieku 16 – 18 lat i starszych. Większość osób wymaga formacji w 

zakresie: sakramentów, dzielenia się wiarą we wspólnocie Kościoła. Często nie postrzegają wiary jako nieodzownej części 
życia rodzinnego i społecznego.

	 Często nie mają wystarczającego wsparcia u rodziców w życiu i wyznawaniu wiary na co dzień.
	 Zbyt słaby osobisty wkład animatorów małych grup – ograniczenie się do realizacji konspektu.

Światło wiary:
	 Przez sakrament bierzmowania wierni ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha 

Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem 
i uczynkiem oraz do bronienia jej” LG 11.

	 Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego 
wtajemniczenia, są ubogaceni darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem — umacnia ich i ściślej zobowiązuje, 
by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili. KPK 879.

	 Bierzmowanie jest sakramentem, pomagającym wzbudzić i podtrzymać zobowiązania tym wiernym, którzy chcą poświęcić 
się dawaniu świadectwa chrześcijańskiego  w społeczeństwie. Życzę wszystkim młodym chrześcijanom, by zasłużyli sobie 
— zwłaszcza oni, dzięki łasce bierzmowania — na uznanie Jana apostoła: „napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i 
że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego” Katechezy, Jan Paweł II.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby formowana młodzież przechodziła od indywidualnego przeżywania wiary do pełnego zaangażowania 

się we wspólnotę parafialną po otrzymaniu Sakramentu Bierzmowania jako wyznawanie swej wiary publicznie.
	 Istnieje potrzeba głębszej współpracy pomiędzy Animatorami i między kapłanem a Animatorami.
	 Istnieje potrzeba, aby odnaleźć konkretne formy zaangażowania w Parafii jako propozycja dla młodzieży po 

Bierzmowaniu.
REALIZACJA
	 Formacja Animatorów – spotkania raz w miesiącu. Wrzesień i październik – dwa razy w miesiącu.
	 Rekolekcje ewangelizacyjne – Kursy: Filipa i Andrzeja.
	 Cotygodniowe spotkania w grupach prowadzonych przez Animatorów.
	 Comiesięczna spowiedź św.
	 Nabożeństwa (kandydatura, obranie imienia).
	 Aktywny udział w spotkaniach Grup Sąsiedzkich poprzez przewodniczenie w spotkaniu (przynajmniej dwa razu w roku).
	 Podanie konkretnych propozycji dalszej formacji i zaangażowania dla młodzieży po otrzymaniu Sakramentu 

Bierzmowania.
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5.2.4 KATECHEZA PRZEDMAŁżEńSKA
CEL: Poradnia Rodzinna głosi wiarę publicznie poprzez głębsze przygotowanie narzeczonych podczas 
spotkań formacyjnych do wzajemnego obdarowywania siebie w oparciu o naukę Chrystusa oraz 
osobiste świadectwo życia doradców.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Przybliżenie i uczenie Naturalnego Planowania Rodziny (pokazanie różnych metod).
	 Formacja młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Doradcy Życia Rodzinnego posługują w mniejszym składzie osobowym. Prowadzą systematyczne spotkania w przewidzianym 

zakresie.
	 Angażują się w pracę na rzecz przemiany mentalności, konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Uwrażliwiają na 

odpowiedzialne i konsekwentne postępowanie w życiu codziennym, rodzinnym  i małżeńskim.
Światło wiary:
	 Doświadczenie uczy, że te ludzkie miłości, które same z siebie zorientowane są w stronę rodzicielstwa, macierzyństwa i 

ojcostwa, nieraz doznają głębokiego kryzysu, są zagrożone. W takich sytuacjach należałoby zwrócić się do poradni małżeńskich 
i rodzinnych, w których można uzyskać pomoc psychologów oraz psychoterapeutów odpowiednio przygotowanych. Nie 
można jednak zapominać, że w mocy pozostają zawsze te słowa Apostoła: „zginam kolana moje przed Ojcem, od którego 
bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi”. Małżeństwo, sakramentalne małżeństwo, jest przymierzem osób w miłości. 
Listy Jana Pawła II, Gratissimam sane.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby Doradcy Życia Rodzinnego coraz pełniej angażowali się w odpowiedzialne prowadzenie nauk 

przedmałżeńskich, jak i nauczania z NPR.
	 Istnieje potrzeba, aby wzmocnić zespół osób prowadzących Poradnię Rodzinną – liczebnie i poprzez konkretna formację 

osób nowo przyjętych do posługi.
REALIZACJA:
	 Powołanie i formacja nowych Doradców Życia Rodzinnego.
	 Przygotowanie bierzmowanych do podjęcia późniejszych ról żony i męża – ok. 4 spotkania ze wszystkimi grupami(współpraca 

z Animatorami bierzmowanych – IX – X 2006).
	 Umieszczenie tablicy informacyjnej o Poradni Rodzinnej i możliwości uczenia się naturalnych metod planowania rodziny.
	 Przeprowadzenie rekolekcji dla osób pragnących wstąpić w związek małżeński – odpowiedzialni: szkoła Modlitwy.
	 Rekolekcje specjalistyczne – istota posługi Doradcy Rodzinnego, tematyczne związane z celem roku.
	 Współpraca z czasopismem Emaus – zamieszczanie informacji lub artykułów poświęconych tematyce małżeńskiej i 

rodzinnej.
	 Współpraca z innymi formacjami z Parafii – Kręgi Rodzin, Legion Maryi, młodzież przygotowująca się do Sakramentu 

Bierzmowania.
ODPOWIEDZIALNI:
	 Jolanta Polak.
	 Anna i Zenon Turlewicz.
	 Mariola i Leszek Kozioł

5.3. POZIOM
5.3 LITURGIA
CEL: Wierni odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez osobisty udział w 
przygotowaniu i przeżywaniu liturgii, a także poprzez świadome wykonywanie gestów liturgicznych.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Ok. 50% wiernych nie uczestniczy w niedzielnej Mszy Św., w tym bardzo duża część młodzieży.
	 Większa część dzieci i młodzieży traktuje uczestnictwo w liturgii jako „ciężki” obowiązek lub przymus ze strony rodziców 

i Kościoła.
	 Istnieje niewielka grupa wiernych, którzy czynnie uczestniczą w przygotowaniu liturgii.
	 Niedzielna liturgia nie zawsze jest właściwie przygotowana przez świeckich (brak inicjatywy i odpowiedzialności za obsadę 

funkcji liturgicznych).
	 Niektórzy spośród wiernych uczestniczących w liturgii nie rozumieją wymowy liturgicznych gestów lub wykonują je w 

sposób bierny, niedbały i nieprawidłowy (klękanie na jedno kolano, brak znaku krzyża, brak włączenia się w śpiew, brak 
uklęknięcia przy przechodzeniu przez środek kościoła itd.).

Światło wiary:
	 „Spotkanie z Chrystusem, stale pogłębiane w eucharystycznej bliskości, wzbudza w Kościele i w każdym chrześcijaninie 

pilną potrzebę dawania świadectwa i ewangelizowania”. List Apostolski Mane Nobiscum Domine, 24.
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	 Eucharystia jest bowiem pewnym sposobem bycia, który chrześcijanin przejmuje od Jezusa, a przez jego świadectwo ma 
promieniować na społeczeństwo i kulturę. Aby do tego doszło każdy wierny musi przyswoić sobie w medytacji osobistej 
i wspólnotowej wartości, jakie wyraża Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, życiowe zamiary, jakie wzbudza”. List 
Apostolski „Mane Nobiscum Domine”, 25).

	 Nie lękajmy się mówić o Bogu i z dumą nosić znaki wiary. „Kultura Eucharystii” rozwija kulturę dialogu, która z niej czerpie 
swą siłę i pokarm” List Apostolski Mane Nobiscum Domine, 26.

	 Msza święta niedzielna ze względu na właściwy jej charakter oraz na jej znaczenie w życiu wiernych winna być przygotowana 
szczególnie starannie. Kierując się w doborze form pasterską mądrością oraz obyczajami lokalnymi, zgodnymi z przepisami 
liturgicznymi, należy nadać celebracji charakter świąteczny, jaki winien mieć dzień upamiętniający Zmartwychwstanie 
Pana”. II Synod Plenarny 1991-1999, rozdz. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, 87.

	 Jest naprawdę sprawą najwyższej wagi, aby każdy chrześcijanin uświadomił sobie, że nie może żyć wiarą  
i w pełni uczestniczyć w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli nie bierze regularnie udziału w niedzielnym zgromadzeniu 
eucharystycznym”. List Apostolski „Dies Domini”, 81.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od biernej obecności na liturgii do włączenia się w świadome wspólnotowe przeżywanie 

liturgii.
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od traktowania przygotowania liturgii i jej przeżywania jako „obowiązku” do odkrywania 

swojego posłannictwa we wspólnocie i stawania się świadkami Chrystusa.
	 Istnieje potrzeba, by dzieci i młodzież przechodziły od postawy obojętności i braku zaangażowania do pełniejszego włączenia 

się w liturgię.
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od niewłaściwego używania znaków chrześcijańskich, a także braku stosowania odpowiednich 

znaków podczas liturgii do świadomego wykonywania liturgicznych gestów.
REALIZACJA:
	 Formacja liturgiczna:

	 Homilie o znakach chrześcijańskich stosowanych podczas liturgii oraz poza liturgią (zdjęcie nakrycia głowy przed 
kościołem, kapliczką oraz przeżegnanie się, odpowiednio skromny świąteczny ubiór w świątyni, znaczenie postawy 
stojącej, klęczącej i siedzącej, noszenie medalików, krzyżyków oraz różańców itp.).

	 Nauka nowych śpiewów w celu wzbogacenia liturgii naszego Kościoła (przed Mszą Św. niedzielną).
	 Przygotowanie specjalnego grafiku dotyczącego stałych dyżurów liturgicznych i wywieszenie go na tablicy ogłoszeń oraz w 

zakrystii.

5.3.1 - MINISTRANCI I LEKTORZY
CEL: Ministranci i lektorzy wyznają wiarę publicznie przez służbę przy ołtarzu, formację grupową i 
osobistą oraz przykład życia w rodzinie i środowisku rówieśniczym.
UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Ministranci

	 W parafii mamy ok. 40 ministrantów. Podzieleni są na trzy grupy wiekowe, każda ma swego świętego Patrona. Na czele 
grupy stoi grupowy. Ministranci mają spotkania ze swoim grupowym raz w tygodniu, zaś raz w miesiącu z duszpasterzem. 
Zostało przyjętych 14 nowych ministrantów.

	 Lektorzy 
	 Grupa lektorów liczy 20 osób. Spotkania formacyjne z duszpasterzem odbywają się raz w tygodniu.

	 Kandydaci na ministranta.
	 Do służby ministranckiej przygotowują się przez okres 5 miesięcy. Spotkania raz w tygodniu mają podwójny charakter: 

formacyjno – duchowy (prowadzi duszpasterz) i praktyczny (umiejętność służenia przy ołtarzu) – prowadzi lektor. Nabór 
odbywa się dwa razy w ciągu roku. 

	 Zauważa się brak przestrzegania przez ministrantów i lektorów wyznaczonych dyżurów lub spełnianie tylko 
dyżurów. Brakuje również zachęty, aby młodych ludzi jeszcze bardziej przyciągnąć do Kościoła. Zbyt mało spotkań 
rekreacyjnych.

Światło wiary:
	 Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc 

wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym 
wymaganiom Ludu Bożego. KL 29.

	 W życiu parafii można dziś zauważyć, że do wzrostu powołań, do dzieła powołań coraz bardziej przyczyniają się ruchy 
i stowarzyszenia. Jednym z ruchów, a raczej stowarzyszeń typowych dla parafii, są grupy ministrantów. Katechezy Jana 
Pawła II.

	 Jako kult Kościoła, Liturgia wymaga czynnego, świadomego i pełnego udziału w niej wszystkich, stosownie do stopnia 
święceń i urzędów: wszyscy, zarówno świeccy, jak i duchowni, spełniając swą funkcję, powinni czynić tylko to, co do 
nich należy z natury rzeczy. I dlatego Kościół, kiedy odpowiada to naturze obrzędów, daje pierwszeństwo celebrowaniu 
wspólnotowemu, zachęca do starannego wychowywania ministrantów, lektorów, kantorów i komentatorów, aby spełniali 
prawdziwą posługę liturgiczną; przywrócił obrzęd koncelebry i poleca wspólnotowe odprawianie Liturgii Godzin. Listy 
Jana Pawła II.

	 „Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą... Jesteście 
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kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi pomocnikami proboszcza. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, 
odwiecznego  Najwyższego Kapłana”. Kto służy do mszy świętej występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z 
bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym”. Jan Paweł II, spotkanie z ministrantami w Rzymie 
2001.

Przemiana:
•	 Istnieje potrzeba, aby dzieci i młodzież przechodzili od postawy bierności do pełniejszego włączenia się 

 w liturgię, a szczególnie w służbę ministrancką i lektorską jako wyraz wiary wyznawanej publicznie.
•	 Istnieje potrzeba pogłębienia formacji ministrantów i lektorów tak, by stawali się świadkami wiary dla swoich rówieśników 

i prawdziwego zaangażowania się w życie Kościoła.
REALIZACJA

	 Powiększyć liczbę ministrantów i lektorów przez:
	 Nabór ministrantów.
	 Przeprowadzenie kursu lektorskiego.

	 Systematyczne cotygodniowe spotkania formacyjne.
	 Przygotowanie różnych zajęć integracyjnych, sportowych (ognisko, piłka nożna, tenis stołowy itp.).
	 Przygotowanie wakacyjnego wyjazdu – wczasorekolekcji.
	 Przygotowanie liturgiczne świąt i uroczystości parafialnych.
	 Msza święta niedzielna z asystą godz. 1000.
	 Ustalenie dyżurów na wszystkie Msze św. w ciągu roku.
	 Większe zainteresowanie i poświęcenie czasu dla ministrantów przez duszpasterza.
	 Wprowadzenie oddzielnych zbiórek dla grupowych.

5.3.2 NADZWYCZAJNI SZAfARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ
CEL: Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej głoszą wiarę publicznie przez swoją posługę wśród 
chorych naszej parafii oraz zaangażowanie ich w ewangelizację przez ofiarowanie modlitwy i cierpień 
w intencjach Kościoła.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Bardziej włączyć chorych w życie parafii.
	 Poświęcić artykuły w prasie parafialnej tematyce chorych i posłudze przez modlitwę i ofiarowanie cierpień w intencjach 

Kościoła.
UZASADNIENIE

Sytuacja:
	 W parafii jest 6 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy posługują wśród ok. 20 chorych. Odwiedzanie chorych z 

Komunią św. odbywa się w każdą niedzielę i święta.
Światło wiary:
	 Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu: Panie, kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię? Spragnionym, 

i daliśmy Ci pić? I kiedyż to widzieliśmy, żeś przybył, i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi, i przyodzialiśmy Cię? Kiedyż to 
widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: Coście 
uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie. Mt 25,37-40.

	 Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a 
równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, 
Łagiewniki 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby spożytkować potencjał ludzi chorych – ich cierpienia i modlitwy – dla wzrostu duchowego wspólnoty 

parafialnej.
	 Istnieje potrzeba włączenia ludzi chorych z naszej parafii do modlitwy wszystkich wiernych.
REALIZACJA CELU:
	 Nadzwyczajni szafarze Komunii św. dbają o swoją formację osobistą – modlitwa, sakramenty, uczestnictwo w Grupach 

Sąsiedzkich, rekolekcje roczne szafarzy.
	 Przynajmniej raz w roku kapłan – opiekun Rejonu nawiedzi chorego i odprawi Mszę św. jego domu.
	 Ustanowić grupę wsparcia chorych i ich rodzin – odwiedziny, łączność z parafią. Organizacją grupy zajmie się Radny bloku 

lub Posłaniec z danej klatki.

5.4 Poziom
5.4.1 POZIOM: KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA
CEL: Rodziny Domowego Kościoła odkrywają, że wiara powinna byc głoszona publicznie przez 
przeżywanie wydarzeń parafialnych, zaangażowanie w życie Kościoła i formację wspólnotową.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Odkrywac swoją tożsamość jako człowieka i chrześcijanina.
	 Kształtować wrażliwość na Bożą obecność w swoim środowisku (świadectwo życia Maryi).
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	 Dawać świadectwo postawy chrześcijanina w środowisku.	
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W parafii obecnie istnieje 11 Kręgów Domowego Kościoła.
	 Część rodzin będących w tej formacji nie angażuje się w wydarzenia parafialne i spotkania Ruchu DK.
	 Zbyt słabe świadectwo zaangażowania się w Grupy Sąsiedzkie i inicjatywy ewangelizacyjne w parafii.
	 W aktualnym roku pracy Ruchu Światło - Życie realizujemy temat: „Pamięć i tozsamość”. 

Światło wiary:
	    Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dac świadectwo prawdzie. J 18,37.
	 Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
 Mt 10,32.
	 Świadectwo rodzin jest ważne dlatego, ażeby człowiek, który się w nich rodzi i wychowuje, wszedł bez wahania czy 

zwątpienia na drogę dobra, jakie jest wpisane w jego serce. Listy Jana Pawła II.
	 Nie tylko ludzie bowiem piszą historię. Razem z nimi pisze ją również Bóg. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość.
	 Kościół daje świadectwo wiary własnym życiem, ukazując konsekwencje i konkretne zastosowanie objawionej nauki oraz 

wielką ich wartość dla ludzkich postaw. Nauczając przykazań ogłoszonych przez Chrystusa postępuje wytyczoną przez 
Niego drogą i ukazuje wspaniałość ewangelicznego posłannictwa. Każdy chrześcijanin powinien „przyznać się do Chrystusa 
przed ludźmi” w jedności z całym Kościołem i wyróżniać się wśród niewierzących „nienagannym postępowaniem”, aby 
doszli do wiary. Katechezy Jana Pawła II, Świadectwo wiary w Kościele.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od słabego zaangażowania w liturgii Mszy św. do czynnego i częstego uczestnictwa w 

Eucharystii jako wyznanie wiary w Kościele.
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od zaangażowania uczuciowego do poznawania nauczania Ojca Świętego  

i korzystania z jego świadectwa życia i wiary na tle historii.
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od postawy proszenia o wstawiennictwo Maryi do postawy wpatrywania się w Jej życie i 

naśladowania.
	 	 Istnieje potrzeba przemiany świadomości - przechodzenia od przekonania, że zło jest wszechobecne i ogromne - ku 

świadomości, że Chrystus pokonał grzech i że zło ma wyznaczoną miarę, której nie przekroczy.
	Istnieje potrzeba przemiany myślenia „cel uświęca środki” do myślenia, że lepiej jest po ludzku przegrać, pozostając wiernym 

Chrystusowi i Jego Słowu, niz wygrać stosując środki podłe i niskie.
REALIZACJA
	 Comiesięczne spotkania formacyjne kręgów, które stanowią wyznanie wiary wobec innych. Odp. animatorzy kręgów.
	 Codzienna formacja w rodzinie – formowanie młodego pokolenia do odważnego wyznawania wiary we wszystkich 

okolicznościach życia. Realizacja zobowiązań. Odp. każde małżeństwo.
	 Stała oprawa Mszy św. o godz. 8:30 . Odpowiedzialni animatorzy.
		Przygotowanie asysty mężczyzn. Odpowiedzialny ks. Moderator.
	 Uczestnictwo w wydarzeniach parafialnych i spotkaniach Grup Sąsiedzkich. Bóg obdarowuje nas łaską wiary poprzez braci 

we wspólnocie. Odpowiedzialni wszyscy.
	 Udział w rekolekcjach formacyjnych, Rejonowych Dniach Wspólnoty, Szkole Animatora. Odpowiedzialni małżonkowie.
		Comiesięczne spotkania formacyjne animatorów Rejonu Łęczna. Odp. Para Rejonowa.
		Zaangażowanie w przygotowanie rodziców i rodziców chrzestnych przed sakramentem Chrztu św - współpraca w prowadzeniu 

konferencji).
	 Zaangażowanie w przygotowanie rodziców dzieci klas II w zakresie tematyki dotyczącej etyki życia małżeńskiego.
	 Zbiórka pieniędzy na budowę Domu Rekolekcyjnego w Matczynie. 12 .09.2006.

5.4.2 LEGION MARYI
CEL: W bieżącym roku duszpasterskim członkowie Legionu Maryi w Łęcznej odkrywają, że wiara 
powinna być głoszona publicznie przez apostolat i troskę o wzrost Grup Sąsiedzkich.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Legion Maryi liczy 33 członków. Formacja wspólnoty odbywa się poprzez udział w rekolekcjach legionowych oraz 

comiesięczne dni skupienia.
	 Legion podejmuje prace ewangelizacyjne na rzecz parafii („dom w dom”) oraz bierze odpowiedzialność za obsadę liturgii 

niedzielnej o godz. 700.
Światło wiary:
	 Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest „posłany” na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć na różne sposoby, 

uczestniczą w tym posłaniu. Powołanie chrześcijańskie jest również ze swej natury powołaniem do apostolstwa. KKK 863.
	 Tak, ludzie świeccy są <narodem wybranym, królewskim kapłaństwem>, są także nazwani <solą ziemi>  

i <światłością świata>. Jest ich szczególną misją głosić ewangelię swoim życiem, a przez to wprowadzać ją, jako zaczyn, w 
rzeczywistość świata, w którym żyją i pracują. Jan Paweł II, przemówienie wygłoszone w Limerick, Irlandia, 1979.

	 Dlatego Legion nakłada na każdego członka obowiązek wykonania, co tydzień, pewnej znaczącej pracy poleconej przez 
prezydium. Jest ona przyjmowana do wykonania jako element posłuszeństwa wobec prezydium. Podręcznik Legionu 
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Maryi, 83.
Przemiana:
	 W parafii:

	 Na podstawie sytuacji i Słowa Bożego pragniemy kontynuować prace ewangelizacyjne w naszej Parafii.
	 We wspólnocie:

	 Istnieje potrzeba podjęcia działania w celu pozyskania nowych członków czynnych.
REALIZACJA CELU:
Parafia:
	 Kolportaż prasy katolickiej „Miłujące się” we wspólnotach, które nie mają Posłańca i nie mają spotkań sąsiedzkich. (każda 

grupa legionowa w swoim Rejonie).
	 Zakładanie Kół Żywego Różańca (od października 2006 do czerwca 2007).

Wspólnota:
	 Podejmowanie akcji werbunkowej do Legionu Maryi.
	 Zorganizowanie rekolekcji legionowych dla członków czynnych i wspierających.
	 Troska o struktury NOP (wybór Posłańców, odwiedzanie wspólnot sąsiedzkich).
	 Obowiązek udziału w spotkaniach swoich Grup Sąsiedzkich.
	 Odpowiedzialna za realizację w/w celów jest Kuria Legionu Maryi działająca przy Parafii św. Barbary.

5.4.3 SZKOŁA MODLITWY
CEL: Członkowie „Szkoły Modlitwy” w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają, że 
wiara powinna być głoszona publicznie przez prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych  
oraz posługę modlitwą uwielbienia i wstawienniczą we wspólnocie parafialnej i świadectwo życia.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Umocnienie w wierze i pogłębianie osobistej relacji z Jezusem, otwarcie na świadectwa.
	 Otwarcie na dary, charyzmaty i posługę nimi we wspólnocie i parafii.
	 Ustabilizowanie struktury organizacyjnej wspólnoty.
	 Pozyskiwanie nowych osób dla wspólnoty.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Członkowie wspólnoty doświadczyli wiary, która jest osobistym spotkaniem z Bogiem, ale potrzebują ugruntowania, by się 

nią dzielić.
	 Członkowie otwierają się na dary i charyzmaty Ducha Świętego.
	 Wiele osób jest przygotowanych do podjęcia pełniejszej posługi we wspólnocie i parafii.

Światło wiary:
	 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa 

zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 
który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i 
spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością 
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 1 Kor 1, 21-25

	 Spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą, Pielgrzymka do Polski, 27 maja 2006.
	 Novo Milleumio Ineunte 40.
	 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, 

gdybym nie głosił Ewangelii! 1 Kor 9, 16.
	 Zadania Apostolskie wspólnoty - Konstytucja Szkoły Modlitwy.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, abyśmy przechodzili do osobistego doświadczenia wiary do pogłębiania jej i dzielenia się nią z innymi.
	 Istnieje potrzeba formacji ludzkiej członków wspólnoty, aby coraz lepiej siebie poznawali i skuteczniej realizowali 

charyzmaty wspólnoty.

	 Istnieje potrzeba pogłębiania formacji do modlitwy wstawienniczej, indywidualnej i za parafię.
REALIZACJA:
	 Posługa modlitwą uwielbienia i wstawienniczą (3 czwartek miesiąca).
	 Adoracja wspólnotowa lub Eucharystia (wspólnotowe świętowanie, 3 sobota miesiąca).
	 Dzień Skupienia - „Warsztaty o Komunikacji” 23.09.06.
	 Dzień Skupienia - 17.02.07.
	 Dzień Skupienia - 16.06.07.
	 Katechezy biblijne o modlitwie rozeznania itp.
	 Wprowadzanie w różne metody rozważania Słowa Bożego.
	 Rekolekcje dla narzeczonych - (współpraca)- Katecheza przedmałżeńska.

	 Wrzesień- listopad - odpowiedzialna: Anna Kowalska.
	 Grudzień- luty - odpowiedzialna: Viola Miłosz.



Książka Roku 2006/2007

37

	 Marzec- maj - odpowiedzialna: Bożena Chołyk.
	 Czerwiec- sierpień - odpowiedzialna: Elżbieta Krupa.

	 Rekolekcje ewangelizacyjne dla parafii- od 20.10.06 do 01.12.06. „Niedziela ewangelizacyjna”- 15.10.06 lub 22.10.06 
odpowiedzialni: Ksiądz i Anna Kowalska.

	 Bierzmowanie dorosłych, od lutego; odpowiedzialna: Agata Szulc.
	 Wigilia Zesłania Ducha Świętego; odpowiedzialni: Ksiądz i Diakonia Modlitwy.

5.4.4 RóżE PUSTYNI
CEL: Młodzieżowa Grupa Misyjna Róże Pustyni odkrywa, że wiara powinna być głoszona publicznie 
przez dzielenie się wiarą we wspólnocie parafialnej oraz modlitwę za misjonarzy i kraje misyjne.
	 Przez realizację tego celu zamierzamy:

	 Uwrażliwiać młodzież na nakaz misyjny Kościoła.
	 Wyrabiać w młodzieży ducha odpowiedzialności za życie wiarą w Parafii.
	 Angażować młodzież w dzieło misyjne Kościoła w Parafii, Grupach Sąsiedzkich i środowisku rówieśniczym.
	 Powiększyć grupę o nowych uczestników spośród uczniów gimnazjum.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W czasie ostatnich trzech lat grupa znacznie się zmniejszyła, gdyż katecheci zaprzestali przysyłania uczniów w II klasie 

gimnazjum w związku z „przymusem” bierzmowania. Obecnie uczestnikami spotkań są jedynie osoby faktycznie 
zainteresowane sprawą misji, pragnące poszerzać swoją wiedzę i angażować się na tym polu. Widzimy potrzebę 
zainteresowania misjami naszych rówieśników i przyjęcia kolejnych osób.

	 Młodzież postrzega misje, jako działalność misjonarzy (zawód), a nie jako zadanie, do którego każdy ochrzczony wezwany 
jest przez samego Chrystusa.

Światło wiary: 
	 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.  

Mt 28, 19-20.
	 „Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo.” Mt 9, 37-38.
	 „Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia Ewangelii i misji Kościoła w świecie. Orędzie zbawienia 

powinno być potwierdzane świadectwem życia chrześcijan w celu ukazania ludziom mocy jego prawdy i oddziaływania. 
Sam przykład chrześcijańskiego życia i dobre uczynki spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi 
do wiary i do Boga. KKK 2044.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, by młodzież (zarówno członkowie grupy, jak ich rówieśnicy, dla których mają stać się świadkami) 

przechodziła od biernego udziału w życiu Kościoła i Parafii do czynnego zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła i 
wspólnoty parafialnej. 

REALIZACJA CELU:
	 Zorganizowanie loterii fantowej na rzecz misji (1X).
	 Poprowadzenie różańca w tygodniu misyjnym.
	 Udział w Kolędnikach Misyjnych w roli animatorów.
	 Podjęcie Adopcji Serca.
	 Kontakt listowny z konkretnym misjonarzem i stała modlitwa – przez cały rok.
	 Systematyczna modlitwa w intencji krajów misyjnych i misjonarzy oraz o powołania misyjne szczególnie podczas spotkań 

– przez cały rok.
	 Poznawanie problemów poszczególnych krajów i obszarów misyjnych – przez cały rok.
	 Aktywny udział w wydarzeniach parafialnych i spotkaniach grupy sąsiedzkiej – przez cały rok

5.4.5 OAZA MŁODZIEżOWA
CEL: Członkowie Oazy, realizując charyzmat wspólnoty odkrywają, że wiara powinna być głoszona 
publicznie i dają o niej świadectwo we wspólnocie Kościoła i własnym środowisku.
	 Przez ten cel chcemy osiągnąć:

	 Formować dojrzałe postawy wiary w życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym i społecznym.
	 Ewangelizować i pomagać w przezwyciężaniu kryzysów wiary.
	 Formować nierozerwalną, braterską więź wspólnoty, opartą na wzajemnej służbie i przyjaznej atmosferze.
	 Dawanie świadectwa wiary przez członków wspólnoty na spotkaniach Grup sąsiedzkich, w szkole,  

w domu, na podwórku.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Na początku pracy we wspólnocie jest wielu chętnych do udziału w spotkaniach formacyjnych, które pragną umocnić swą 

wiarę, bądź też dopiero ją odkryć. Znaczna część uczestników jest otwarta i chętnie bierze udział we wszelkich działaniach 
podejmowanych przez wspólnotę. Są jednak i takie osoby, które nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca we wspólnocie i 
odchodzą lub są tylko jej biernymi członkami.
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Światło wiary:
	 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia; dzieła, które 

czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Badacie 
Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.”  
J 5, 36 – 37a. 39.

	 Kościół „Aby być prawdziwym Kościołem Chrystusowym musi ustawicznie pytać Ewangelię, studiować historię jej 
oddziaływania, ale także w odpowiedni sposób głosić Ewangelię – tak, by wierni mogli wzrastać coraz bardziej w rozumieniu 
swojej wiary.” Ks. T. Siudy, Referaty wygłoszone podczas Krajowych kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie.

	 Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację „to znaczy głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem 
życia, jak i słowem”. W przypadku świeckich „ta ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności 
przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu” KKK 905.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby młodych ludzi uwrażliwiać na naukę Chrystusa oraz przygotowywać ich i zachęcać do dawania 

świadectwa wiary przez konkretne gesty związane przede wszystkim z postawą „Miłosiernego Samarytanina” przez służbę 
bliźniemu oraz modlitwę za ludzi cierpiących, i grzeszników, a także pełne uczestnictwo w wydarzeniach parafialnych.

	 Istnieje potrzeba, by pomóc młodym ludziom odkryć swoje powołanie oraz zatroszczyć się o ich miejsce  
w środowisku formacyjnym, parafialnym, rodzinnym, towarzyskim, szkolnym i narodowym.

REALIZACJA:
	 Zwiększyć liczbę członków wspólnoty poprzez nabór nowych osób ( Odp. cała wspólnota).
	 Przygotowanie i systematyczne uczestnictwo w 2 spotkaniach formacyjnych w tygodniu (jedno z animatorem  

w grupach; drugie spotkanie ogólne w piątek) (Odp. przygotowanie – animatorzy, uczestnictwo – uczestnicy).
	 Przygotowanie formacyjne do wakacyjnych rekolekcji wyjazdowych (Odp. animatorzy).
	 Udział uczestników w rejonowych Dniach Wspólnoty (odp. animatorzy).
	 Czynny udział uczestników w Dniach Wspólnoty z Kręgami Domowego Kościoła poprzez przygotowanie krótkich animacji 

oraz przygotowanie 1 Dnia Wspólnoty (I)(Odp. animatorzy; animację w dany Dzień Wspólnoty przygotowuje wyznaczona 
grupa, jasełka – cała wspólnota).

	 Wzajemna pomoc i braterstwo między uczestnikami (wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami).
	 Kształtowanie wiary w oparciu o lekturę Pisma Świętego poznanymi metodami oraz nauczanie Jana Pawła II i Benedykta 

XVI skierowane do młodych (Odp. animatorzy).
	 Uwrażliwianie młodych na wartości liturgii poprzez jej przygotowanie raz w miesiącu w 3 niedzielę  

i cotygodniową liturgię piątkową. (Odp. wyznaczone grupy wg grafiku).
	 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne w pierwszą niedzielę m – ca ( XI, I, III, VI) ( Odp. wyznaczona grupa).
	 Udział w wydarzeniach parafialnych i spotkaniach Grup Sąsiedzkich (Odp. cała wspólnota).
	 Zredagowanie gazetki Oazy młodzieżowej przeznaczonej dla uczniów SP i Gimnazjum wydawanej razem  

z Emausem Rady Duszpasterskiej (Odp. Piotr Grygiel, Dzesika Chałupnik, Sylwia Kozak).
	 Pomoc i współpraca z innymi grupami formacyjnymi (Odp. cała wspólnota).

5.4.6 RóżE RóżAńCOWE
CEL: Wspólnota Róż Różańcowych odkrywa, że wiara powinna być głoszona publicznie przez modlitwę 
w intencjach Kościoła powszechnego i wspólnoty parafialnej, zaangażowanie w realizację wydarzeń, 
jak również przez formację osobistą i dzieła apostolskie.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Zaangażowanie wspólnot w formacje osobistą – naśladowanie cnót Jezusa i Maryi.
	 Pogłębienie świadomości posłannictwa KŻR.
	 Rozszerzanie działalności apostolskie – tworzenie nowych Róź.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W parafii istnieje obecnie 24 Róż Różańcowych.
	 Wspólnota odkrywa swoje powołanie do apostolstwa przez modlitwę różańcowa i potrzebę formacji osobistej i 

duszpasterskiej.

Światło wiary:
	 Was wszystkich, których Kongres Maryjny zgromadził na Jasnej Górze, proszę o modlitwę w intencjach Kościoła i świata. 

Dziękując za dwadzieścia wieków opieki Maryi nad Kościołem, prośmy wspólnie, aby prowadziła wierzących ku coraz 
doskonalszemu poznaniu zbawczej mocy Ofiary Chrystusa, która uobecnia się w Eucharystii. Módlmy się, aby żywe 
doświadczenie komunii z Chrystusem owocowało w sercach wszystkich chrześcijan gorliwością w budowaniu komunii 
miłości między ludźmi. Niech Matka Boga wprowadza nas w trzecie tysiąclecie zjednoczonych wokół Bożego Słowa, które 
w Niej stało się Ciałem. Orędzia Jana Pawła II.

	 Raz jeszcze proszę was o modlitwę w intencjach Kościoła i o wsparcie mojego ministerium Petrinum. Wiem, że ta modlitwa 
jest tutaj wciąż zanoszona — za to dziękuję z całego serca. Bardzo jej nam wszystkim potrzeba: tertio millennio adveniente. 
Słowa skierowane do Polaków.

	 Proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim 
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Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną mi przez Chrystusa. Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w 
nadziei! Trwajcie mocni w miłości! Benedykta XVI, Pielgrzymka do Polski, Kraków 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba głębszej świadomości i stałej praktyki modlitwy różańcowej w rodzinach, Kołach Żywego Różańca i we 

wspólnocie parafialnej.
	 Istnieje potrzeba wspierania stałą modlitwa różańcową wszystkie dzieła apostolskie Ojca Św., Kościoła powszechnego i 

naszej parafii.
REALIZACJA:
	 Spotkania z zelatorami raz na kwartał.
	 Wydawanie Miesięcznika Różańcowego z intencjami ogólnymi i misyjnymi.
	 Poprowadzenie modlitwy różańcowej w październiku.
	 Przygotowywanie liturgii Mszy św. w intencji KŻR w pierwszą sobotę miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych.
	 Przygotowanie Czuwania Maryjnego w I sobotę miesiąca – przynajmniej raz w roku.
	 Przygotowanie księgi Kół Żywego Różańca.
	 Rekolekcje dla zelatorów i wszystkich chętnych z KŻR.

5.4.7 AKADEMIA MŁODZIEżOWA
Cel: Studenci Akademii Młodzieżowej odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez 
udział w wydarzeniach parafialnych i spotkaniach sąsiedzkich oraz działania apostolskie podejmowane 
zgodnie z Programem nr 1 AM.
	 Przez realizację tego celu zamierzamy:

	 Doświadczyć w codziennym życiu realizacji naszych Ideałów – BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
	 Zaangażować większą grupę Rodziców w realizację Celu Roku.

UZASADNIENIE:
Sytuacja: 
	 Wiele dzieci naszej Parafii, także należących do Akademii Młodzieżowej, postrzega wiarę jedynie jako obowiązek 

uczęszczania na katechezę i niedzielną Mszę świętą.
	 Uczestnictwo w Akademii Młodzieżowej postrzegane jest często przez dzieci oraz ich rodziców jedynie jako sposób na 

spędzanie czasu, a nie moment formacji religijnej i społecznej.
Światło wiary:
	 „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje 

przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka.” KKK 27.
	 Student AM rozwija swoje życie duchowe, uczestniczy w życiu Kościoła; daje świadectwo wiary w Boga  

i przynależności do Kościoła. WPS AM, pkt.1.2.
Przemiana:
	 Istnieje potrzeba włączania dzieci w życie wspólnoty parafialnej.
	 Istnieje potrzeba bardziej świadomego uczestniczenia w wydarzeniach parafialnych oraz w życiu liturgicznym wspólnoty 

parafialnej.
REALIZACJA CELU:
	 Przygotowanie do poszczególnych wydarzeń parafialnych (podczas spółek i na zebraniu ogólnym).
	 Podsumowanie każdego z wydarzeń (jego treści oraz zaangażowania dzieci) – na spółkach.
	 Podczas zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami będziemy nawiązywać do programu Parafii (celu roku, wydarzeń, 

spotkań sąsiedzkich).
	 W realizacji Akcji „Mikołaj o Tobie nie zapomni” wyakcentujemy aspekt miłości bliźniego i świadectwa życia w duchu 

Ewangelii (pomoc, dzielenie się z potrzebującymi).
	 Udział w Kolędnikach Misyjnych.
	 Bank Wielkopostny – zakładanie oddziałów Banku Grupach Sąsiedzkich.

5.4.8 HARCERKI
CEL: Harcerki, wilczki i przewodniczki wyznają swoją wiarę publicznie przez formację harcerską i 
religijną, zaangażowanie w dzieła ewangelizacyjne w Parafii i świadectwo życia.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Dawanie świadectwa wiary i wspólnoty przez propagowanie idei harcerskiej.
	 Zaangażowanie w życie Parafii i społeczności lokalnej.
	 Kontynuowanie formacji osobistej i wspólnotowej.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Wspólnota jest zróżnicowana, ponieważ tworzą ją 3 grupy wiekowe, które łączy jeden duch harcerski. Formacja odbywa się 

na zbiórkach (spotkania z duszpasterzem, Apel Ewangeliczny), na wędrówkach (Godzina Światła, Eucharystia), obozach i 
wyjazdach (Apel Ewangeliczny i Eucharystia). W parafii bierzemy czynny udział w wydarzeniach i uroczystościach.

Światło wiary:
	 Wyznając wiarę w Kościół, sami jesteśmy Kościołem; wierzymy w Kościół i zarazem jesteśmy Kościołem wierzącym i 
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modlącym się. Katechezy Jana Pawła II, „Tak” dla Kościoła.
	 Wy, ludzie młodzi, musicie być żywymi, przynoszącymi owoce latoroślami tego właśnie Kościoła, to znaczy świadomymi i 

odpowiedzialnymi uczestnikami jego misji. Przyjmijcie ten Kościół w całym jego duchowym bogactwie; przyjmijcie go w 
osobach waszych biskupów, kapłanów, zakonników, a także braci w wierze, przyjmijcie go z wiarą i z synowską miłością. 
Orędzia Jana Pawła II, „Ja jestem krzewem winnym”.

	 Budować na Chrystusie to znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego 
woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: 
"Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa 
życia wiecznego" (por. J 6,68). Moi Przyjaciele, nie lękajcie się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, 
jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie 
przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa. Pielgrzymka Benedykta XVI 
w Polsce. Kraków 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby harcerki, wilczki i przewodniczki przechodziły od formacji osobistej i wspólnotowej głębszego 

zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej, zgodnie z wyznawanymi wartościami ewangelicznymi i ideą harcerską.
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od akcyjnego udziału w życiu Parafii do dawania świadectwa wierze  

w rodzinie, wśród grupy rówieśniczej oraz środowisku szkolnym.
REALIZACJA CELU:
	 Spotkania formacyjne i informacyjne dla rodziców harcerek i wilczków.
	 Pielgrzymka do Kijan – służba.
	 Warsztaty dla dzieci – Dzień Dziecka.
	 Mini zimowisko dla dzieci w czasie ferii zimowych.
	 Niedziela Papieska.

5. 4. 9. DZIECI MARYI
CEL: „Dzieci Maryi” odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez przeżywanie 
wydarzeń, uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych i świadectwo życia.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Pełniej zaangażować dzieci do czynnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych.
	 Uwrażliwiać dzieci na bezinteresowne działanie na rzecz innych (np. Kolędnicy Misyjni).
	 Zaangażować dzieci do uczestnictwa w konkursach religijnych (organizowanych przez SP nr 4 i parafię) 

i w wydarzeniach parafialnych. 
	 Prowadzić systematyczną formację animatorek.

Sytuacja:
	 Na początku roku szkolnego było 6 grup DM, zostało pięć.
	 Dzieci mają wiele zajęć pozalekcyjnych, trudno jest ustalić odpowiadający wszystkim ten sam termin spotkań. Jest grupa 

dzieci zaangażowanych, ale są też takie, które traktują spotkania fakultatywnie, bez zobowiązań.
	 Dzieci nie uczestniczą systematycznie w nabożeństwach okresowych. Są trudności w systematycznym spotykaniu się 

wszystkich animatorek.
	 Po I Komunii Świętej zgłosiły się nowe osoby, pragnące uczestniczyć w spotkaniach.

Światło wiary:
	 „Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. Ty, umiłowany, postępujesz w 

duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd” 3 J 4-5.
	 Ponieważ człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym życiem, nie zapominajcie o tym, co 

dwunastoletni Jezus powiedział swojej Matce i Józefowi w Świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Człowiek chwali Boga przez to, że idzie  
w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje o sobie znać już 
w duszy dziecka: powołuje do życia w małżeństwie czy też do kapłaństwa; powołuje do życia zakonnego,  
a może do pracy na misjach... Kto wie? Módlcie się, drodzy chłopcy i dziewczęta, abyście rozpoznali, jakie jest wasze 
powołanie, i abyście mogli później iść wielkodusznie za jego głosem. Jan Paweł II Watykan, 1994.

	 Wasz postęp duchowy na Ziemi nie może się dokonać bez pokus. Kto nie jest kuszony, nie może poznać samego siebie. Nie 
może stanąć do walki z nieprzyjacielem. Nie może odnieść zwycięstwa. Podobnie jak sportowiec ćwiczy się, by wzmacniać 
mięśnie, tak ludzie wierzący ćwiczą się w walce przeciwko pokusom. Starajcie się przezwyciężać różne kaprysy, zachcianki, 
unikać wszystkiego, co może być niebezpieczne dla waszej duszy zmniejszając oglądanie programów w telewizji, a jeżeli 
macie komputer, mniej czasu poświęcając na gry. Możecie też ofiarować Jezusowi wasz codzienny trud, na przykład 
to, że będziecie bardziej przykładać się do obowiązków i z większą sumiennością zabierzecie się do nauki, że więcej 
niż zwykle pomożecie mamie, tacie, dziadkom i rodzeństwu. Jezus podczas modlitwy w Ogrójcu mówił do Apostołów: 
czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Te słowa Pan Jezus kieruje także do was. Jak dla wzrostu fizycznego 
bardzo ważne jest dobre odżywianie się, tak dla wzrastania w siłę ducha i stawania się coraz lepszymi, ważna jest codzienna 
modlitwa, poranny i wieczorny pacierz. Nigdy o nim nie zapominajcie. bp Grzegorz Balcerek Przewodniczący Wydziału 
Duszpasterskiego Poznań, List na II Niedzielę Wielkiego Postu 2004.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby członkowie grupy (zarówno animatorki jak i dzieci) systematycznie uczestniczyły  
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w spotkaniach formacyjnych.
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci przechodziły z biernej postawy wobec wydarzeń oraz konkursów do czynnego 

zaangażowania.
	 Istnieje potrzeba, aby dzieci przechodziły od nieregularnego uczestnictwa w nabożeństwach okresowych do systematycznego, 

stałego i czynnego uczestnictwa w nich.
REALIZACJA:
	 Przygotowanie i rozdanie dzieciom indeksów, w których będą zaznaczały swoją obecność na nabożeństwach okresowych.
	 Prowadzenie różańca w październiku (Tydzień Misyjny).
	 Przeprowadzenie akcji Kolędników misyjnych. Włączenie w nią członków innych grup dziecięcych  

i młodzieżowych.
	 Udział w wydarzeniach parafialnych.
	 Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach i przygotowywanie liturgii na niedzielną Mszę Świętą.

5.5 CARITAS
Cel: Parafialny Zespół CARITAS wyznaje swoją wiarę przez posługę i pomoc potrzebującym w całej 
parafii z uwzględnieniem podziału na Rejony.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Wiele rodzin w Parafii cierpi z powodu braków materialnych.
	 Wszystkie zgłoszone rodziny są objęte opieką na miarę możliwości wspólnoty Caritas. 
	 Część osób potrzebujących nie otrzymuje pomocy z powodu braku o nich informacji. 
	 Część naszych parafian poczuwa się do wspomagania innych, jednak większość nie czyni tego..

Światło wiary:
	 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Gal 6,10.
	 Kościół, jako rodzina Boża, powinien być dziś, tak jak wczoraj, miejscem wzajemnej pomocy i równocześnie miejscem 

gotowości do służenia potrzebującym pomocy, także tym, którzy pozostają poza nim. Encyklika DEUS CARITAS EST (32) 
Benedykta XVI.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba uwrażliwiania wiernych, aby poczuwali się do większej współodpowiedzialności za bliźnich.
	 Istnieje potrzeba pogłębiania współpracy z innymi wspólnotami, zwłaszcza z radnymi i posłańcami, w celu lepszej informacji 

o potrzebujących.
REALIZACJA:
	 Pomoc w formie obiadów dla dzieci –IX.2006 –VI.2007.
	 Pomoc w formie talonów – cały rok.
	 Tydzień Miłosierdzia – X.2006.
	 Modlitwa różańcowa –1 dzień.
	 Odwiedziny chorych w domach.
	 Mikołaj dla dzieci – 4.XII.2006.
	 Pomoc świąteczna na Boże Narodzenie –XII.2006.
	 Zbiórka trwałej żywności podczas rekolekcji adwentowych.
	 Talony.
	 Światowy Dzień Chorego – nowenna w intencji chorych – 11.II.2007.
	 Wyrażanie wdzięczności wszystkim darczyńcom za wszelką pomoc – Msza święta i kartki z podziękowaniami – II.2007.
	 Wielki Post – Jałmużna Wielkopostna – wystawienie puszki.
	 Pomoc Świąteczna na Wielkanoc – IV.2007
	 Zbieranie darów w Wielką Sobotę i przekazywanie ich potrzebującym - talony.
	 Niedziela Miłosierdzia Bożego – święto patronalne CARITAS – podczas zbierania puszki rozdawanie obrazków z modlitwą 

– IV.2007. 
	 Dzień Chorego – uroczysta Msza święta dla chorych – 13.V.2007.
	 Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, rekolekcji i turnusów rehabilitacyjnych.
	 Coroczna doraźna pomoc rodzinom.

6. Poziom 
6. OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERTWIE
Cel: Osoby zaangażowane w duszpasterstwie wyznają wiarę publicznie przez wspólną modlitwę i 
refleksję oraz odpowiedzialną współpracę w realizacji projektu NOP.
UZASADNIENIE:

Sytuacja:
	 Ta struktura obejmuje następujące zespoły:

	 Wszystkich członków PZK, RZK i SOP.
	 Osoby odpowiedzialne za pozostałe poziomy pracy duszpasterskiej w parafii (struktury NOP, odpowiedzialni za 
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wspólnoty formacyjne).
	 Dotychczasowa współpraca zespołów:

	 Ocena półroczna i całościowa programu duszpasterskiego 2005/2006.
	 Programowanie wszystkich poziomów pracy duszpasterskiej na rok 2006/2007.

	 Współpraca zespołów w realizacji programu jest niewystarczająca ze względu na zbyt małą świadomość drogi ewangelizacji 
parafii w ramach projektu NOP. Potrzeba także osobistej formacji duchowej i pastoralnej. Zmienił się również skład Zespołu 
Duszpasterskiego (kapłani i siostry).

Światło wiary:
	 Wzajemne zrozumienie jest podstawą pomocy udzielanej sobie nawzajem w różnych dziedzinach. Powtórzmy za Soborem: 

„jest rzeczą ważną, by wszyscy prezbiterzy, tak diecezjalni jak i zakonni, wzajemnie się wspomagali, żeby byli zawsze 
współpracownikami prawdy”. Istnieje wiele form wzajemnej pomocy: od wsparcia udzielonego współbratu znajdującemu 
się w potrzebie aż po programowanie pracy w duchu współpracy duszpasterskiej, coraz bardziej koniecznej między różnymi 
środowiskami i grupami i w obrębie całościowej organizacji apostolatu. Wiele mogą dokonać świeccy przez aktywny udział 
w przygotowaniu i sprawowaniu liturgii, w nauczaniu katechizmu, w inicjatywach duszpasterskich i społecznych, w pracach 
rad duszpasterskich. Jan Paweł II, Katechezy: Dziedziny apostolstwa świeckich. Uczestnictwo w misji Kościoła.

	 Jest oczywiste, że w ciągu minionych dwóch tysięcy lat okoliczności zmieniły się ogromnie. Ale i dzisiaj istnieje ta 
sama potrzeba głoszenia Chrystusa. Obowiązek świadczenia o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz o Jego zbawczej 
obecności w naszym życiu jest tak samo realny i naglący jak był dla pierwszych uczniów. Musimy głosić Dobrą Nowinę 
wszystkim, którzy chcą słuchać. Głoszenie bezpośrednie, osobiste — gdy konkretny człowiek dzieli się z innym swą wiarą w 
zmartwychwstałego Pana — ma doniosłe znaczenie, podobnie jak inne tradycyjne formy głoszenia słowa Bożego. Orędzia 
Jana Pawła II.

	 Drodzy Bracia i Siostry, hasłem mojej podróży śladami Jana Pawła II po polskiej ziemi są słowa: "Trwajcie mocni w 
wierze!" Wezwanie zawarte w tych słowach skierowane jest do nas wszystkich, tworzących wspólnotę uczniów Chrystusa. 
Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski, Krakowskie Błonia 2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba przechodzenia od duszpasterstwa „grupowego” do prowadzenia ewangelizacji jako jeden zespół osób 

odpowiedzialnych za ewangelizację w parafii, zgodnie z wytycznymi projektu NOP.
	 Istnieje potrzeba formacji osobistej i wspólnotowej osób zaangażowanych w duszpasterstwie: duchowej  

i pastoralnej dla skuteczniejszego prowadzenia apostolstwa.
	 Istnieje potrzeba, aby osoby działające w duszpasterstwie jako jeden zespół pobudzały innych do świadomego przeżywania 

wiary i głoszenia jej we wszystkich okolicznościach życia.
REALIZACJA:
	 Dzień Skupienia rozpoczynający pracę zespołu – wrzesień 2006.
	 Uczestnictwo osób działających w duszpasterstwie w rocznych rekolekcjach tematycznych związanych 

 z celem roku.
	 Spotkania formacyjno – duszpasterskie: odpowiedzialni: Struktury Opracowywania Projektów.

	 Ocena półroczna i roczna pracy duszpasterskiej realizacji projektu NOP według przyjętych formularzy - luty i czerwiec 
2007.

	 Programowanie wszystkich poziomów pracy ewangelizacyjnej – Książka Roku 2007/2008. Czas pracy: maj – lipiec 
2007.

6.1 KATECHECI
Cel: Katecheci Parafii świętej Barbary odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie 
przez posługę katechetyczną, przeżywanie wydarzeń, zaangażowanie się w życie Kościoła  
i świadectwo.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:

	 Katecheci są grupą osób zaangażowanych bezpośrednio w duszpasterstwo w wymiarze katechezy. 
Ich           posługa wymaga świadectwa życia wiarą i szczególnego przywiązania do Kościoła. Prowadzenie 
katechezy często związane jest z trudem niezrozumienia, kwestionowania promowanych wartości ewangelicznych,  
a nawet z odrzuceniem. Nie zawsze jest przygotowana liturgia Mszy Św. dla Gimnazjum
	 Grupa katechetów została pomniejszona i zmienił się jej skład.

Światło wiary:
	 „Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu  
z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” 2 Tm 4, 2.
	 Teraz zwrócimy uwagę na samych głosicieli Ewangelii. Często dzisiaj mówi się, że nasz wiek pragnie szczerości 
i prawdy. Szczególnie o młodzieży mówi się, że wzdryga się wręcz przed fałszem i udawaniem, a żąda całej prawdy 
i otwartości. Te "znaki czasu" nakazują Nam wielką czujność. Bo wciąż gwałtownie pytają nas, czy milcząco czy głośno: 
Czy wierzycie w to, co głosicie? Czy żyjecie tym, w co wierzycie? Czy naprawdę głosicie to, czym żyjecie? Świadectwo 
życia, jak nigdy przedtem, stało się dziś najkonieczniejszym warunkiem skuteczności naszego przepowiadania. Z tego 
powodu jesteśmy odpowiedzialni za wszelki postęp i owocność Ewangelii, którą głosimy. Paweł VI EN 76.
	 Chociaż prawdą jest, że katecheza może być wszędzie prowadzona, to jednak muszę podkreślić - zgodnie zresztą 
z życzeniami wielu biskupów - że wspólnota parafialna, jako zajmująca szczególne miejsce, powinna pozostać krzewicielką 
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i inspiratorką katechezy. Dlatego każda liczna parafia i wszystkie parafie małe łączone w jedną całość mają poważny 
obowiązek formowania takich ludzi - kapłanów i zakonników, zakonnic i świeckich - którzy się oddadzą z całych sił 
krzewieniu katechizacji. Niech zadbają o to wszystko, co jest pod jakimkolwiek względem konieczne dla katechizacji, 
i o pomnożenie i ulepszenie, jeśli to możliwe i potrzebne, miejsc przeznaczonych dla katechizacji. Niech też czuwają, by 
formacja religijna miała wypróbowaną jakość, i by różne ugrupowania były wszczepione w organizm Kościoła. Jan Paweł 
II CT 67.
	 Każdy katecheta, niezależnie od zajmowanego w Kościele stanowiska, musi troszczyć się usilnie, 
aby poprzez swe nauczanie i swój sposób życia przekazywać naukę i życie Chrystusa. Catechesi tradendae  
nr 6.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby katecheci poznając program odnowy NOP coraz owocniej głosili Słowo Boże  
w ramach duszpasterstwa.
	 Istnieje potrzeba, aby katecheci stając się wspólnotą, czuli się bardziej wezwani do odpowiedzialności za poziom i 
wymiar katechezy im powierzonej.
	 Istnieje potrzeba, aby grupa katechetów bardziej się zintegrowała.
	 Istnieje potrzeba większej odpowiedzialności za przygotowywanie liturgii Mszy Św. i nabożeństw.

REALIZACJA PLANU:
	 Comiesięczne spotkania katechetów: 1800 Msza Święta w kościele parafialnym, następnie spotkanie formacyjne.
	 Systematyczne przygotowywanie liturgii i nabożeństw.

6.2 ZESPóŁ DUSZPASTERSKI - KAPŁANI I SIOSTRY
CEL: Kapłani i siostry Parafii św. Barbary wyznają swoją wiarę publicznie przez wspólną modlitwę, 
współodpowiedzialność i czynne zaangażowanie w realizację programu NOP oraz osobiste świadectwo 
życia.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Aby cały zespół w sposób jasny i świadomy wiedział, dokąd zmierza droga odnowy parafii.
	 Zintegrować Zespół Duszpasterski.
	 Budować właściwe relacje, a tym samym konkretne zasady współpracy i efektywniejszą posługę duszpasterską.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Do Zespołu Duszpasterskiego weszły dwie nowe osoby, które nie znają Programu NOP. Pozostałym członkom potrzeba 

głębszej formacji dotyczącej wizji Kościoła i jego odnowy.
	 Wielość pracy i zadań utrudnia przeprowadzanie systematycznych spotkań modlitewno – formacyjnych. 
	 Zespół ma doświadczenie współpracy i wspólnych działań duszpasterskich.
	 ZD ma trudności w przekazywaniu sobie informacji na temat bieżących wydarzeń w Parafii.

Światło wiary:
	 Umiejcie rozpoznawać w Ludzie Bożym wam powierzonym znaki obecności Chrystusa. Bądźcie uważni 

i wrażliwi na te ślady świętości, które Bóg wam ukaże wśród wiernych. Nie obawiajcie się obowiązków  
i niespodzianek przyszłości! Nie lękajcie się, że zabraknie wam słów, że spotkacie się z odrzuceniem! Świat i Kościół 
potrzebują kapłanów, świętych kapłanów! Pielgrzymka Benedykta XVI w Polsce, Częstochowa 2006.

	 Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i „dotknąć” Boga żywego. A Bóg, gdy już 
Go dotkniemy, natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, gdy z pokorą umysłu uciekamy się 
do Niego, przenika nas wewnątrz jakby niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, 
w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój 
naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia. Wiara jest obecna 
nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w 
zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą 
samego Boga. Wiara może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza nam krzywdę nasz własny 
grzech. Pielgrzymka Benedykta XVI w Polsce, Częstochowa 2006.

	 W chwili profesji zakonnej czy przyrzeczenia wiara pozwoliła pełniej przylgnąć do tajemnicy Serca Jezusowego, w którym 
odkryliście skarby. Tym razem wyrzekliście się rzeczy dobrych, rozporządzania własnym życiem, rodziny, zdobywania 
majątku, aby zyskać wolność konieczną do bezgranicznego oddania siebie Chrystusowi i Jego Królestwu. Czy pamiętacie ten 
wasz pierwotny zachwyt, kiedy podjęliście pielgrzymkę wiary, powierzając się całkowicie Bogu w życiu konsekrowanym? 
Nie traćcie tego pierwotnego entuzjazmu, pozwólcie Maryi, aby was poprowadziła ku jeszcze głębszej wierze! Pielgrzymka 
Benedykta XVI w Polsce, Częstochowa 2006.

	Bóg stawia nam wymagania poprzez znaki czasu, dlatego jesteśmy uważne na potrzeby zmieeniającego się świata, na wezwania 
Kościoła powszechnego i lokalnego, aby odpowiedzieć na nie zgodnie z naszym charyzmatem. Konstytucje Zgromadzenia 
Franciszkanek Misjonarek Maryi, art. 38.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby członkowie Z D przez konsolidację przechodzili do dojrzałej współpracy dla dobra Ludu Bożego 

według programu odnowy Kościoła NOP.
	 Istnieje potrzeba, aby kapłani i siostry w sposób bardziej zaangażowany uczestniczyli w ważnych dla życia Parafii 
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wydarzeniach i spotkaniach, dając przez to świadectwo kroczenia razem z Ludem Bożym drogą wiary i świętości.
REALIZACJA:
	 Dzień Skupienia i ognisko - wrzesień 2006.
	 Spotkania modlitewne – Liturgia Godzin – każdy piątek o godz. 2100.
	 Spotkania duszpasterskie zespołu – raz w miesiącu - piątek godz. 2100.
	 Rekolekcje roczne z PZK.
	 Projekt osobisty rozwoju i zaangażowania.
	 Wizyta Duszpasterska – styczeń 2007.
	 Lektura osobista w ramach formacji:

	 Pismo Święte.
	 Metodologia czytania Znaków Czasu.
	 Podręcznik – II Etap programu NOP.
	 Nauczanie papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI.

7. POZIOM
7. STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI – PZK I RZK
CEL: Parafialny Zespół Koordynacyjny i Rejonowe Zespoły Koordynacyjne wyznają publicznie swoją 
wiarę przez wspólną modlitwę i rozeznawanie Znaków Czasu dla Parafii oraz zaangażowanie się w 
realizację projektu NOP przez animację Rejonów i Podrejonów.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W Parafialnym Zespole Koordynacyjnym nastąpiła wymiana osób. Nowi członkowie uczą się swojej posługi Nie było 

potrzeby przeprowadzania wyborów przewidzianych na czerwiec 2006. Prawdopodobnie jeszcze 2-3 osoby mogą być 
wymienione ze względu na długi czas służby.

	 Rejonowe Zespoły Koordynacyjne nadal mają trudności personalne, co w dużym stopniu utrudnia przepływ informacji w 
Podrejonach i przygotowanie wydarzeń parafialnych.

	 PZK podejmuje systematyczną pracę duszpasterską – spotkania związane z przygotowaniem, realizacją i oceną wydarzeń 
parafialnych, pracą Grup Sąsiedzkich, a także ocena poprzedniego i programowaniem następnego roku duszpasterskiego.

	 Spotkania PZK:
	 Dobra frekwencja.
	 Formacja duszpasterska i z duchowości NOP.
	 Niedostateczne przygotowanie się członków do oceny wydarzeń według formularza (niepotrzebnie wydłuża to czas 

trwania spotkań, wprowadza pośpiech).
	 Poprawa w zakresie dyscypliny pracy i wspólnej odpowiedzialności za realizację zadań duszpasterskich w Parafii 

(wzajemne słuchanie się i sprawniejsze podejmowanie decyzji).
	 Spotkania RZK:

	 Znaczna poprawa w prowadzeniu spotkań ze swoimi Posłańcami przed wydarzeniami parafialnymi. Większość spotkań 
w Podrejonach odbywa się systematycznie.

	 Słaby przepływ informacji: Podrejon – Rejon odnośnie przygotowania i oceny wydarzeń, a także sytuacji Grup 
Sąsiedzkich i pracy Posłańców.

	 Potrzeba formacji Podrejonowych zgodnie z projektem NOP i większej odpowiedzialności w wypełnianiu zadań.
Światło wiary:
	 [Sobór Watykański II]wytyczył drogę, jaką winien kroczyć, aby mógł spełnić swoją misję otrzymaną od Chrystusa. Z wielką 

mocą Sobór położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: biskupów, kapłanów, osób 
konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i 
świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego. Jan Paweł II, Homilia 
podczas Liturgii Słowa na zakończenie II Synodu Plenarnego.

	 Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Spełnienie tego wielkiego zadania, jakie Chrystus powierzył Kościołowi, nie jest 
możliwe bez czynnego zaangażowania katolików świeckich, świadomych swego powołania i misji w Kościele i w świecie. 
W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu.). Podstawowym polem zaangażowania apostolskiego świeckich w Kościele była 
i pozostaje parafia, jako zasadnicza struktura nośna duszpasterstwa. Katolicy świeccy winni coraz bardziej podejmować 
konkretne formy współodpowiedzialności za życie swych wspólnot parafialnych, a także diecezji. Biskupi polscy z wizytą 
„Ad limina apostolorum”, przemówienie do I grupy biskupów; Kościół wspólnotą ewangelizującą.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba stałej formacji duchowej, duszpasterskiej oraz z metodologii projektu NOP dla członków PZK i RZK, aby 

coraz pełniej brali odpowiedzialność wzrastanie w wierze wspólnoty parafialnej.
	 Istnieje potrzeba głębszej formacji Podrejonowych, aby z coraz większą odpowiedzialnością realizowali zadania 

duszpasterskie w Podrejonach.
REALIZACJA:
	 Rekolekcje wyjazdowe dla członków PZK i RZK związane z celem roku duszpasterskiego i zadaniami tych struktur. – 

październik 2007.
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	 Formacja duchowa i duszpasterska:
	 Statuty PZK i RZK.
	 Nauczanie Vat II, Jana Pawła II, Benedykta XVI.
	 Duchowość MMM i O. Lombardiego.

	 Współpraca PZK i RZK:
	 Podrejonowi do dwóch tygodni po wydarzeniu parafialnym przekazują ocenę i świadectwa do swoich Rejonowych.
	 Podrejonowi na bieżąco informują o spotkaniach Grup Sąsiedzkich swoich Rejonowych (wypełnianie formularza spotkań 

sąsiedzkich).
	 Podrejonowi czuwają nad dotarciem „Listu” do każdej rodziny w Podrejonie – współpraca  

z Posłańcami.
	 Członkowie PZK dokonują syntezy zebranych informacji i przekazują je na spotkaniach zespołu.

8. POZIOM
8. STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW
CEL: Zespół SOP wyznaje publicznie swoją wiarę przez zaangażowanie się w pracę duszpasterską, 
programowanie Książki Roku i formację osobistą.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Jako zespół stworzyć Książkę Roku duszpasterskiego 2007/2008.
	 Kontynuować formację odnośnie pisania projektów i znajomości duchowości i metodologii NOP.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Zespół tworzy 5 osób mających pewne doświadczenie w projektowaniu (przygotowanie poprzedniej Książki Roku).
	 Są to osoby zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej i mające świadomość wspólnego kroczenia  

w wierze jako Kościół Chrystusa.
Światło wiary:
	 Więc nie wstydź się świadectwa o Panu naszym ani mnie – Jego więźnia, ale wraz ze mną znoś przeciwności dla ewangelii, 

licząc na moc Boga. 2 TM 1,8.
	 Istnieje wiele form wzajemnej pomocy: od wsparcia udzielonego współbratu znajdującemu się w potrzebie aż po 

programowanie pracy w duchu współpracy duszpasterskiej, coraz bardziej koniecznej między różnymi środowiskami i 
grupami i w obrębie całościowej organizacji apostolatu. Jan Paweł II, Więzi prezbiterów ze współbraćmi w kapłaństwie.

	 Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy 
pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Co to oznacza w praktyce? 
Także tutaj można by bezpośrednio przejść na płaszczyznę działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy 
do programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady 
wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze  
i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty. Jan Paweł II. Novo Millennio Ineunte, 43.

	 Także nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który poświęca działalności misyjnej część Księgi II (kan. 781-792), jednoznacznie 
sankcjonuje obowiązek współpracy wszystkich wiernych — każdego według jego możliwości — w dziale ewangelizacji, 
w duchu świadomej odpowiedzialności, jaka wynika z misyjnej natury Kościoła (por. kan. 781). Orędzia Jana Pawła II, 
Misyjne wezwanie Roku Jubileuszowego 1983.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby osoby tworzące SOP coraz bardziej poznawały duchowość i metodologię NOP oraz umiały oceniać 

aktualny etap odnowy w odniesieniu do założeń tego projektu.
	 Istnieje potrzeba, aby zespół SOP wdrażał się coraz bardziej w programowanie duszpasterskie zgodnie  

z projektem NOP.

REALIZACJA:
	 Spotkania formacyjno – robocze:

	 Wrzesień – luty – raz w miesiącu.
	 Marzec – czerwiec – według potrzeby, w związku z oceną i programowaniem.

	 Przygotowanie Książki Roku na rok duszpasterski 2007/2008.
	 Ocena pracy grup formacyjnych – dwa racy w roku. Przygotowanie formularza i przeprowadzenie oceny  

z podsumowaniem półrocznym i rocznym (luty i czerwiec 2007).
	 Rekolekcje tematyczne związane z celem roku duszpasterskiego.
	 Stała formacja:

	 Modlitwa, liturgia, sakramenty, lektura osobista.
	 Dokumenty Vat II, nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI, pisma o. Lombardiego.
	 Czytanie Znaków Czasu, znajomość projektu NOP i duchowości wspólnotowej.

9. POZIOM
9.1 ZESPóŁ REDAKCYJNY
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CEL: Zespół Redakcyjny Listu „Droga do Emaus” wspomaga wiernych parafii w publicznym 
wyznawaniu wiary przez rzetelną informację na temat wydarzeń parafialnych i przekaz Dobrej Nowiny 
wszystkim rodzinom.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 List „Droga do Emaus” jest ważnym źródłem informacji odnośnie wydarzeń parafialnych. Przekazywany jest systematycznie 

do niemal wszystkich rodzin w Parafii.
	 Nie powiodły się starania włączenia nowych osób do redakcji.

Światło wiary:
	 Tym, którzy są powołani zarówno spośród Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc  

i mądrość Bożą. Ponieważ to, co w postępowaniu Boga wygląda na głupotę, jest mądrzejsze od ludzi, a to, co na słabość, 
silniejsze od ludzi. 1 Kor 1,24-25.

	 Publiczne bowiem i szybkie przekazywanie informacji o wydarzeniach i sprawach umożliwia poszczególnym ludziom 
pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czemu mogą oni skutecznie przyczyniać się do ogólnego dobra i wspólnie łatwiej 
wpływać na szeroki postęp całego społeczeństwa. Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do informacji o tym, o 
czym ludzie, czy to pojedynczy, czy zespoleni w społeczności, powinni by wiedzieć, odpowiednio do warunków każdego. 
Właściwe jednak zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego informacja była zawsze prawdziwa i 
pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy 
przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy 
ogłaszaniu ich. Nie każda bowiem wiadomość jest pożyteczna, „a miłość buduje” (1 Kor 8, 1). Vat II, Dekret o środkach 
masowego przekazu, 5.

	 Jezus Chrystus jest zasadniczą treścią dobrej nowiny i nauczania apostolskiego. Jego objawienie się w świecie jest dowodem 
prawdziwości i wiarygodności Boga. Apostoł duszpasterz głosząc Chrystusa musi w swoim życiu odtwarzać Jego autentyczny 
obraz. Życie apostoła jest naśladowaniem Jezusa. Komentarz do II Listu do Koryntian, 19.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba powołania nowych członków redakcji dla działania bardziej wspólnotowego.
	 Istnieje potrzeba, aby nowe osoby powołane do zespołu redakcyjnego otrzymały niezbędne przygotowanie do pisania 

tekstów i redagowania listu.

REALIZACJA:
	 Uzupełnić skład zespołu redakcyjnego do czterech osób.
	 Troszczyć się o formacje duszpasterska i znajomość projektu NOP Zespołu Redakcyjnego.
	 Wprowadzić tytuł: „Wy mówicie, a Ja wam mówię” dla konfrontacji życia codziennego z zasadami publicznego wyznawania 

wiary.
	 Zespół Redakcyjny uczestniczy w spotkaniach Parafialnego Zespołu Redakcyjnego.

9.2. DUSZPASTERSTWO POSŁAńCóW 
Cel: Posłańcy wyznają wiarę publicznie przez podjęcie prowadzenia Grup Sąsiedzkich  
i ewangelizację wszystkich rodzin Parafii przez osobisty kontakt przy roznoszeniu listu.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 Ważne znaczenie miało wydarzenie Ustanowienia Grup Sąsiedzkich – 168 Posłańców stało się jednocześnie Animatorami 

GS.
	 Pozostali Posłańcy (ok.100 osób) roznoszą list do rodzin przy okazji wydarzenia parafialnego.
	 Formacja Posłańców:

	 Comiesięczne spotkania przygotowujące do prowadzenia spotkań w GS.
	 Rekolekcje roczne związane z celem roku i tematami konspektów.
	 Spotkania w Podrejonach przed przygotowaniem wydarzenia.
	 Indywidualna pomoc w prowadzeniu GS.

	 Duża część Posłańców nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych, liczba ich stale się zmniejsza (biorą List i konspekt z 
zakrystii).

Światło wiary:
	 Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w sercu twoim. Jest to właśnie słowo, w które wierzymy i które głosimy. 

Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego 
zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie. Wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, uroczyste zaś wyznanie jej 
ustami prowadzi ku zbawieniu. Rz 10,8-10.

	 Wiara mocna musi przejść przez próby. Wiara żywa musi ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować 
z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Błonia Krakowskie 2006.

	 Wszyscy, którzy stają się członkami Kościoła przez chrzest, z pomocą Ducha Świętego uczestniczą  
w dawaniu świadectwa wierze i w szerzeniu Królestwa Chrystusa. To ich uczestnictwo zostaje umocnione przez Sakrament 
Bierzmowania, na mocy którego wierni jak mówi Sobór — „jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie 
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Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”�. W czasach nam bliższych rozwój eklezjologii 
doprowadził do wypracowania koncepcji zaangażowania świeckich, które wynika nie tylko z dwóch sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej, ale jest także formą bardziej świadomego udziału w tajemnicy Kościoła zgodnie z duchem Pięćdziesiątnicy. 
Katechezy Jana Pawła II, Apostolstwo i posługi świeckich, nr 2.

	 Wszyscy chrześcijanie muszą być gotowi wyznawać Chrystusa przed ludźmi i iść za Nim drogą krzyża pośród prześladowań, 
których nigdy Kościołowi nie zabraknie. Listy Jana Pawła II.

	 W tym sensie powodem wielkiej nadziei jest stwierdzenie, że mnożą się w świecie małe wspólnoty chrześcijańskie, 
dynamiczne i otwarte, które pojęły własną odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii jako rękojmię osiągnięcia lepszego 
świata. Orędzia Jana Pawła II, Powinność głoszenia Dobrej Nowiny.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy – Animatorzy coraz odważniej wyznawali wiarę w swych rodzinach i wśród sąsiadów przez 

rzetelne wypełnianie swej posługi i łączność z Parafią.
	 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy – Animatorzy byli coraz pełniej odpowiedzialni za rozwój osobistej wiary i za wzrastanie 

wiary w Grupach Sąsiedzkich.
	 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy coraz bardziej świadomie angażowali się w ewangelizację Parafii jako ich publiczne wyznanie 

wiary w Chrystusa.
realizacja:
	 Rekolekcje tematyczne związane z celem roku (oparte na tematach konspektów).
	 Małe warsztaty ewangelizacyjne w ramach rekolekcji (praca w grupach).
	 Spotkania formacyjne raz w miesiącu dla Posłańców – Animatorów jako przygotowanie do prowadzenia spotkań GS według 

konspektów.
	 Kontynuacja formacji duszpasterskiej – znajomość programu NOP i funkcji Posłańca w GS i Parafii.
	 Świętowanie dnia Posłańca – święto Matki Kościoła.
	 Większa mobilizacja Posłańców do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych – odpowiedzialni: 

Podrejonowi.

9.3  REDAKCJA EMAUS 
CEL: Redakcja „Emaus” odkrywa, ze wiara powinna być głoszona publicznie przez redagowanie 
kwartalnika rady Duszpasterskiej oraz zaangażowanie się w pozyskiwanie i zamieszczanie świadectw 
życia ze wspólnoty parafialnej.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Poszerzyć przekaz pisma „Emaus” o wymiar świadectwa życia wiara osobiście i we wspólnocie.
	 Znaleźć korespondentów – łączników w Rejonach.
	 Doskonalić techniki redagowania pisma.
	 Dbać o formację osobistą i wspólnotową redagujących.  

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Sprowadzenie wiary do wymiaru prywatnego i liczne patologie społeczne.

Światło wiary:
	 Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z wyborem Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra, by służył całemu Kościołowi wasza ziemia 

stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo 
składać wobec całego świata. To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili błogosławionej 
śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa! Benedykt XVI Pielgrzymka do Polski, Kraków 
2006.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba pobudzania czytelników do publicznego głoszenia i dawania świadectwa wiary w swoim życiu.
	 Istnieje potrzeba dzielenia się trudnościami i podjęcia wezwania do kierowania się zasadami wiary w życiu codziennym.
REALIZACJA CELU
	 Udział redakcji „Emaus” w rekolekcjach tematycznych związanych z celem roku duszpasterskiego i innych 

nabożeństwach.
	 Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Rejonów.
	 Samodoskonalenie warsztatu dziennikarskiego.

9.4 ZESPóŁ INfORMACYJNY
CEL: Osoby odpowiedzialne za przekaz bieżących informacji z realizacji programu NOP w naszej 
Parafii odkrywają, że wiara powinna być głoszona publicznie przez uczestnictwo w pracy PZK, rzetelny 
przekaz wiadomości i świadectwo życia.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W Parafii nie ma zespołu osób, który by czuwał nad bieżącą relacją z realizacji programu NOP w naszej wspólnocie.Ten 
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sposób przekazu może stać się cennym uzupełnieniem do istniejących już środków informacji.
Światło wiary:
	 Publiczne bowiem i szybkie przekazywanie informacji o wydarzeniach i sprawach umożliwia poszczególnym ludziom 

pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czemu mogą oni skutecznie przyczyniać się do ogólnego dobra i wspólnie łatwiej 
wpływać na szeroki postęp całego społeczeństwa. Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do informacji o tym, o 
czym ludzie, czy to pojedynczy, czy zespoleni w społeczności, powinni by wiedzieć, odpowiednio do warunków każdego. 
Właściwe jednak zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego informacja była zawsze prawdziwa i 
pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy 
przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i 
przy ogłaszaniu ich. Nie każda bowiem wiadomość jest pożyteczna, „a miłość buduje”. Dekret o środkach społecznego 
przekazu, 5.

	 Niechaj wszyscy synowie Kościoła starają się jednomyślnie i jednozgodnie o to, by środki przekazu społecznego stosowane 
były skutecznie - bez zwłoki i z jak największą zapobiegliwością - w rozlicznych pracach apostolskich, tak jak tego 
wymagają okoliczności spraw i czasu. Niech uprzedzają szkodliwe inicjatywy, szczególnie tam, gdzie postęp religijny i 
moralny wymaga pilniejszej aktywności. Dekret o środkach społecznego przekazu, 13.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba powołania zespołu informacyjnego tak, by przechodzić od informacji przekazywanych „okresowo” do 

stałej, rzetelnej informacji o wydarzeniach dokonujących się w naszej Parafii.
	 Istnieje potrzeba wzmocnienia ewangelizacji przez środki przekazu, aby przechodzić o sytuacji, kiedy niewielka liczba osób 

śledzi realizację programu NOP i ważne wydarzenia w Parafii do sytuacji, kiedy coraz większa grupa osób na bieżąco jest 
poinformowana o drodze odnowy.

REALIZACJA:
	 Powołanie zespołu 2-3 osób, które zajmą się bieżącą informacją na temat działań duszpasterskich w naszej Parafii - 

współpraca z grupami formacyjnymi.
	 Uczestnictwo Zespołu Informacyjnego (ZI) w spotkaniach PZK lud Redakcji Listu „Droga do Emaus”.

9.5 STRONA INTERNETOWA PARAFII
CEL: Zespół Obsługi Internetu wyznaje publicznie wiarę i świadczy o swoim zaangażowaniu się w życie 
Kościoła przez zbieranie informacji o życiu Parafii i przekazywanie ich do powszechnej wiadomości 
drogą elektroniczną.
UZASADNIENIE:
Sytuacja:
	 W Parafii od pół roku istnieje strona internetowa. Główne działy:

	 Informacje parafialne, Ruch dla Lepszego Świata, Duszpasterski Program NOP.
	 Grupy i wspólnoty formacyjne.
	 Misje i pielgrzymki parafialne.
	 Biblioteka, prasa, scena parafialna.
	 Artykuły, homilie, świadectwa.

	 Strona internetowa Parafii cały czas jest rozbudowywana, systematycznie wprowadzane są uaktualnienia we wszystkich 
działach.

	 Strona www jest obsługiwana przez 2-3 osoby, które mają dużo innych zaangażowań.
Światło wiary:
	 Musimy uznać wartość jeszcze większych „cudów”, wynalazków techniki, które geniusz ludzki z pomocą Bożą w naszych 

zwłaszcza czasach odkrył, a które niezmiernie powiększyły i rozszerzyły możliwości przekazu informacji i tak bardzo 
wzmocniły siłę naszego głosu, że może on docierać równocześnie do uszu niezliczonej liczby ludzi. Za to wszystko wielbimy 
naszego Ojca Niebieskiego, od którego pochodzi „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały”. Orędzia Jana 
Pawła II.

	 Spośród podziwu godnych wynalazków techniki, które geniusz ludzki z pomocą Bożą w naszych zwłaszcza czasach odkrył 
w rzeczach stworzonych, Kościół - Matka przyjmuje i śledzi ze szczególną troską te, które odnoszą się przede wszystkim do 
ducha ludzkiego, a które odsłoniły nowe drogi do przekazywania z największą łatwością wszelkiego rodzaju wiadomości, 
myśli i wskazań. Wśród wynalazków tych najdonioślejsze są urządzenia, które z natury swej zdolne są dosięgnąć i poruszyć 
nie tylko jednostki, lecz także całe zbiorowości i całą społeczność ludzką. Dekret o środkach społecznego przekazywania 
myśli, 1.

	 Publiczne i szybkie przekazywanie informacji o wydarzeniach i sprawach umożliwia poszczególnym ludziom 
pełniejszą i stałą ich znajomość, dzięki czemu mogą oni skutecznie przyczyniać się do ogólnego dobra  
i wspólnie łatwiej wpływać na szeroki postęp całego społeczeństwa. Istnieje więc w społeczności ludzkiej prawo do 
informacji o tym, o czym ludzie, czy to pojedynczy, czy zespoleni w społeczności, powinni by wiedzieć, odpowiednio 
do warunków każdego. Właściwe jednak zastosowanie tego prawa domaga się, by co do przedmiotu swego informacja 
była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i 
odpowiednia, to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka tak przy zbieraniu 
wiadomości, jak i przy ogłaszaniu ich. Nie każda bowiem wiadomość jest pożyteczna, „a miłość buduje” (1 Kor 8, 1). 
Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, 5.
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Przemiana:
	 Istnieje potrzeba powiększenia ilości osób do zbierania informacji do obsługi Internetu.
	 Istnieje potrzeba, aby wierni Parafii uczyli się korzystać i korzystali ze strony internetowej jako nowego źródła przepływu 

informacji.
REALIZACJA:
	 Powołanie kilku osób do zbierania informacji na parafialną stronę internetową:

	 Wydarzenia parafialne związane z celem roku duszpasterskiego: fotografie, świadectwa – podaje Parafialny Zespół 
Koordynacyjny.

	 Stała aktualizacja wszystkich działów strony:
	 Zespół obsługi Internetu.
	 Osoby odpowiedzialne za poszczególne dziedziny duszpasterstwa w Parafii.

	 Aktualizacja informacji bieżących:

10. POZIOM
10. EKONOMIA I fINANSE – RADA DUSZPASTERSKA
CEL: Radni naszej parafii wyznają publicznie wiarę w Boga przez zaangażowanie na rzecz parafii, 
troskę o dzieła materialne i formację osobistą.
	 Co zamierzamy osiągnąć?

	 Radni kontaktują się z wiernymi przy zbiórkach kwartalnych i przekazują informacje o parafii jak również przekazują 
informacje zwrotne do parafii.

	 Zbierają informacje o osobach potrzebujących wśród mieszkańców swego bloku i przekazują parafialnej Caritas.
	 Troszczą się o swoją formację osobistą – liturgia, sakramenty, rekolekcje tematyczne związane z celem roku.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 Radni odkrywają brak własnej formacji i brak łączności ze sobą jako wspólnota. Sami doświadczają wielu 

upokorzeń i niezrozumienia od tych, do których są posłani. Przez co ich posługa jest niezwykle trudna  
i wymagająca ofiary.

	 Połowa Radnych skorzystała z Rekolekcji dla nich przeznaczonych i widzą w tym wielką wartość. Trzeba zachęcić innych 
Radnych do tej formacji.

	 Brak Radnych w niektórych blokach.
Światło wiary:
	 Kościół pełni tę posługę, głosząc prawdę o stworzeniu świata, który Bóg złożył w ręce ludzi, aby czynili go urodzajnym 

i doskonalili swą pracą, oraz prawdę o odkupieniu, poprzez które Syn Boży zbawił i równocześnie zjednoczył wszystkich 
ludzi, czyniąc ich za siebie nawzajem odpowiedzialnymi. Pismo Święte mówi nam nieustannie o czynnym zaangażowaniu 
na rzecz brata i wymaga współodpowiedzialności, która powinna obejmować wszystkich ludzi. Jan Paweł II, Centisimus 
Annus, 51.

	 Poprzez świeckich Kościół spełnia swoją misję służenia człowiekowi, polegającą na ożywianiu rzeczywistości doczesnej 
duchem chrześcijańskim. Przez nich krzewi poszanowanie prawa każdego człowieka do życia, godności wolności wyznawania 
Boga, broni praw rodziny. Komentarze do dzieł Jana Pawła II.

Przemiana:
	 Istnieje potrzeba, aby Radni przechodzili od postawy wypełniania obowiązku Radnego do postawy odpowiedzialności za 

dzieło misyjne Kościoła i dzieło materialne w Parafii.
	 Istnieje potrzeba głębszej formacji w rozumieniu wymiaru duszpasterskiego parafii oraz uwrażliwienia na dzieła materialne 

podejmowanie w parafii.
	 Istnieje potrzeba, by radni coraz odważniej wyznawali swoją wiarę i angażowali się w pracy na rzecz parafii, a przez to 

stawali się większym autorytetem wśród wiernych.
REALIZACJA:
	 Kwartalne spotkania Rady Duszpasterskiej i roznoszenie pisma „Emaus” wśród mieszkańców powierzonych bloków.
	 Spotkanie Kapituły raz w miesiącu.
	 Wydarzenie parafialne – Wybór Rady Duszpasterskiej – zob. Poziom 1.4.
	 Spotkanie opłatkowe.
	 Rekolekcje tematyczne - wyjazdowe i na miejscu.
	 Sprawy Materialne na rok 2006/2007.
	 Zorganizowanie prac i zadań, które mogą być wykonane przez samych Radnych i ich współpracowników.

11. POZIOM
11. SŁUżBY TECHNICZNE.
CEL: Nasi Parafianie wyznają wiarę przez zaangażowania się w życie Parafii wykonując dekoracje i 
tworząc służby techniczne.
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	 Co zamierzamy osiągnąć?
	 Powołać służby techniczne i nadać tej grupie konkretne zadania i odpowiedzialności.
	 Uwrażliwić na samoistne działania i prace.

UZASADNIENIE
Sytuacja:
	 W parafii są osoby odpowiedzialne za dekoracje nie ma grupy odpowiedzialnej za dział techniczny. Większość zadań jest 

wykonywana przez osoby wezwane przez księży.

Światło wiary:
	 Kościół jest komunią organiczną, w której każdy ma własne miejsce i własne zadanie. Orędzia Jana Pawła II.
	 Sobór zaleca prezbiterom uznanie, szerzenie i rozwijanie współpracy świeckich w apostolacie i w samej posłudze pasterskiej 

w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej, wzywając ich, by bez wahania powierzali świeckim zadania w służbie Kościoła, 
„zostawiając im swobodę i pole do działania” Jest to wyraz szacunku dla godności i wolności dzieci Bożych, lecz także 
troski o dobro posługi ewangelicznej: „posługi Kościołowi” — jak mówi Sobór. Warto powtórzyć, że wszystko to wymaga 
żywego poczucia przynależności do wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w jej życiu. A w gruncie rzeczy wymaga wiary i 
ufności w łaskę, która działa we wspólnocie i jej członkach. Katechezy Jana Pawła II.

Przemiana:
	 Potrzeba, aby wierni przeszli od biernej postawy wobec Parafii do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty 

wykorzystując swoje talenty otrzymane od Boga.
	 Potrzeba, aby wierni sami widzieli potrzebę troski o Parafię i osobiście podejmowali się wypełniania zadań technicznych we 

współpracy z księżmi jako świadectwo wyznania wiary i zaangażowania się w życie Kościoła.
REALIZACJA:
	 Utworzenie grupy osób odpowiedzialnej za służby techniczne: nagłośnienie, światło itp. na spotkaniu Rady Duszpasterskiej 

– IX 2006.
	 Spotkania z całością grupy i nadanie im planu rocznego.    
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WRZESIEń 2006
Poniedziałek 4 11 18 25 3 IX PZK - WYDARZENIE 1.1
Wtorek 5 12 19 26 10 IX SPOTKANIE POSLAńCóW - L+K
Środa 6 13 20 27 24 IX PZK - WYDARZENIE 1.2
Czwartek 7 14 21 28 30 IX WYDARZENIE 1.1
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Niedziela 3 10 17 24

 PAźDZIERNIK 2006
Poniedziałek 2 9 16 23 30 1 X SPOTKANIE POSŁAńCóW-L+K
Wtorek 3 10 17 24 31 OD 18 X WYDARZENIE 1.2
Środa 4 11 18 25
Czwartek 5 12 19 26
Piątek 6 13 20 27
Sobota 7 14 21 28
Niedziela 1 8 15 22 29 22 X SPOTKaNie POSŁaŃcÓW  - K
 LISTOPAD 2006
Poniedziałek 6 13 20 27 19 XI PZK - WYDARZENIE 1.3
Wtorek 7 14 21 28 26 XI SPOTKANIE POSŁAńCóW -K+L
Środa 1 8 15 22 29
Czwartek 2 9 16 23 30
Piątek 3 10 17 24
Sobota 4 11 18 25
Niedziela 5 12 19 26
GRUDZIEń 2006
Poniedziałek 4 11 18 25 10 XII PZK - WYDARZENIE 1.4
Wtorek 5 12 19 26 17 Xii SPOTK. POSŁaŃcOW - l+karty rD
Środa 6 13 20 27 26 Xii WYDarzeNie 1.3
Czwartek 7 14 21 28
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Niedziela 3 10 17 24 31
STYCZEń 2007
Poniedziałek 1 8 15 22 29 21 I SPOTKANIE POSŁAńCOW - K
Wtorek 2 9 16 23 30 28 I WYDARZENIE 1.4
Środa 3 10 17 24 31
Czwartek 4 11 18 25
Piątek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27
Niedziela 7 14 21 28
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LUTY 2007
Poniedziałek 5 12 19 26 18 ii PzK - WYDarzeNie 1.5
Wtorek 6 13 20 27
Środa 7 14 21 28
Czwartek 1 8 15 22
Piątek 2 9 16 23
Sobota 3 10 17 24
Niedziela 4 11 18 25
 MARZEC 2007
Poniedziałek 5 12 19 26 4 III SPOTKANIE POSŁAńCóW - K+L
Wtorek 6 13 20 27 22-25 WYDARZENIE 1.5
Środa 7 14 21 28 25 iii SPOTKaNie POSŁaŃcÓW - K
Czwartek 1 8 15 22 29
Piątek 2 9 16 23 30
Sobota 3 10 17 24 31
Niedziela 4 11 18 25
 KWIECIEń 2007
Poniedziałek 2 9 16 23 30 22 iV SPOTKaNie POSŁaŃcÓW- K
Wtorek 3 10 17 24
Środa 4 11 18 25
Czwartek 5 12 19 26
Piątek 6 13 20 27
Sobota 7 14 21 28
Niedziela 1 8 15 22 29
MAJ 2007
Poniedziałek 7 14 21 28 6 V PZK - WYDARZENIE 1.6
Wtorek 1 8 15 22 29 13 V SPOTKANIE POSŁAńCóW- K+L
Środa 2 9 16 23 30 21 V DZIEń POSŁAńCA
Czwartek 3 10 17 24 31
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Niedziela 6 13 20 27
CZERWIEC 2007
Poniedziałek 4 11 18 25 3 Vi WYDarzeNie 1.6
Wtorek 5 12 19 26 9 VI PZK +Gf +SOP
Środa 6 13 20 27 16 VI PZK+SOP
Czwartek 7 14 21 28 17 VI ZAKOńCZ. ROKU DUSZPASTERSK.
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Niedziela 3 10 17 24
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Lista PZK i RZK

Rejon I Ks. Andrzej Lupa
Tel. 462 04 00

Rejonowi
Misiewicz Joanna AK 3/19 752 32 66
Maria Bazyluk AK 3/52 462 86 62

Podrejonowi
Podrejon 1 Suffczyn, Polna, Braci Wójcickich Anna Ośko Suffczyn 757 61 32
Podrejon 2 AK 3 Śledź Krystyna AK 3/134 752 18 67
Podrejon 3 AK 7, 9, 11, 13 Pastuszak Anna AK 13/35 462 86 09
Podrejon 4 Legionistów 2 Oszust Dorota Leg 2/95 462 88 02

Rejon II Ks. Andrzej Lupa
Tel. 462 04 00

Rejonowi
Iwona Zielińska Obr. P.10/31 752 08 17
Kur Jerzy Obr. Pok. 7/17 752 09 83

Podrejonowi
Podrejon 1 Obrońców Pokoju 5 Renata Gozdołek Obr.Pok 5/60 462 98 64
Podrejon 2 Obrońców Pokoju 6, 8,W.P. (domki) Lekan Zuzanna Legionistów 8 462 93 14
Podrejon 3 Obrońców Pokoju 7, 9, 11 Kryjak Bożena Obr.Pok 11/38 462 90 96
Podrejon 4 Obrońców Pokoju 10, 12, 14, 16 Sygnowska Bogumiła OP 16/32 462 88 43

Rejon III Ks. Grzegorz Mikulski
Tel. 462 04 02

Rejonowi
Samorańska Anna Orl. Lwow. 4/21 462 91 87
Rakowiecki Antoni Orl. Lwow. 4/ 462 84 29

Podrejonowi
Podrejon 1 Orląt Lwowskich 1, 2, 3 Greguła Bożena  Orl. Lwow. 1/11 462 94 64
Podrejon 2 Orląt Lwowskich 4, 5, 7 Poliszuk Maria Orl. Lwow. 5/4 462 94 14
Podrejon 3 Sikorskiego 4 Sośnierz maria Sikorskiego 4/74 504 059 375
Podrejon 4 Sikorskiego 6 Kukuszka Maria Sikorskiego 6/54 462 71 16

Rejon IV Ks. Mariusz Kozina
Tel. 462 04 03

Rejonowi
Czępiński Roman Patr. Pol. 2/8 462 82 49
Sobala Janina Patr. Pol. 3/9 752 57 88

Podrejonowi
Podrejon 1 Bogdanowicza 1,3, Patr. Pol. 2 Listoś Wojciech Patr.Pol. 2/47 752 18 52
Podrejon 2 Bogdanowicza 5, 7 Brzyska Elżbieta Bogdan.5/33 462 91 98
Podrejon 3 Patriotów Polskich 1 Medyński Stanisław Patr.Pol. 1/79 462 72 00
Podrejon 4 Patriotów Polskich 3, 5, 7 Kozioł Mariola Patr. Pol. 7/5 752 09 01

Rejon V

Ks. Stanisław Zając
Tel. 462 21 20
i s. Halina Herda
Tel. 462 04 05

Rejonowi
Dudek Urszula Wiosenna 4/38 462 71 32
Witek Barbara Wiosenna 1/7 462 70 22

Podrejonowi
Podrejon 1 Wierzbowa 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Podczas Mirosław Wierzb. 21/10 462 72 90
Podrejon 2 Wiosenna 1, 3, 7 Kasiczak Janusz Wiosenna 7/13 462 58 78
Podrejon 3 Wiosenna 2, 4 Niedźwiedź Marian Wiosenna 4/48

Rejon VI Ks. Marcin Pidek
Tel. 462 04 04

Rejonowi
Gzik Grażyna Spacerowa 7/2 462 92 65
Skibiński Jan Wrzosowa 3/4 462 74 30

Podrejonowi
Podrejon 1 Spacerowa 1, 2 Marcinek Elżbieta Spacerowa 2/10 462 73 07
Podrejon 2 Spacerowa 3, 4, 5 Trojanowska Weronika Spacerowa 5/7 462 75 69
Podrejon 3 Spacerowa 7, Wrzosowa 1, 3 Zakrzewska Bożena Wrzosowa 3/1 462 94 61
Podrejon 4 i 5 Jaśminowa 1, 3, 7 Leszczak Iwona Jaśminowa 1/8 462 74 59

Rejon VII Ks. Marek Maj
Tel. 462 04 01

Rejonowi
Świderska Bożena Wiklin. 22/18 462 78 94
Małyszek Krystyna Akacjowa 8/14 462 72 01

Podrejonowi
Podrejon 1 Akacjowa ,Wiklinowa 1, 3, 5, 7, 9 Małyszek Krystyna Akacjowa 8/14 462 72 01
Podrejon 2 Wiklinowa 11,13, 15, 17, 19, Leśna
Podrejon 3 Wiklinowa 2, 4, 6 Matys Maria  Wiklinowa 12/1 462 88 95
Podrejon 4 Wiklinowa 8, 10, 12, 14, 16
Podrejon 5 Wiklinowa 18, 20, 22, 24 Świderska Bożena Wikli. 22/18 462 78 94
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