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drogi ku Nowemu 

Obliczu Parafii

CEL ROKU: Wierni Parafii św. Barbary w roku 
2007/2008 odkrywają i naśladują postawę 
Chrystusa w stosunku do Boga i do ludzi przez 
organizowanie i przeżywanie wydarzeń 
parafialnych, formację Grup Sąsiedzkich  
i formacyjnych oraz osobiste odkrywanie 
postaw prawdziwego chrześcijanina.
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OCENA ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2006/2007
POZIOM I: DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI

Ogólna ocena wydarzeń:

Wierni w sposób bardziej odważny i publiczny głosili swoją wiarę, niektórzy czynili to po raz pierwszy np. na 
Pielgrzymce do Kijan, która staje się tradycją już całego miasta. Wydarzenia zmobilizowały do uczestnictwa tych 
wiernych, którzy do tej pory nie angażowali się czynnie w życie wspólnoty parafialnej. Tworzy się nowa tradycja 
– Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przez co dokonuje się ożywienie kultu do Matki Bożej. 
Nastąpiło wzmocnienie więzi rodzinnych, ukazanie wartości sakramentu małżeństwa i rodziny, wielka wartość 
świadectw małżonków podczas wydarzenie Jubileusze Małżeńskie. To wydarzenie zgromadziło wielu wiernych 
w Rejonach. Nastąpiło uwrażliwienie wiernych na problemy alkoholizmu, narkomanii i okultyzmu. W większości 
wydarzeń uczestniczyła średnia ilość wiernych. Bardziej zaangażowane w realizację wydarzeń są nadal te same 
osoby. Dobra oprawa i organizacja wydarzeń oraz sprawny przebieg. Nie wszystkie wydarzenia zostały zrealizowane. 
Dobry kontakt wiernych z pasterzami, odkrycie bogactwa wspólnot i dobra, jakie dokonuje się dzięki programowi 
NOP. Nie do wszystkich rodzin docierały listy. Dużą pomocą są katechezy kapłanów wprowadzające w wydarzenia. 
Brak nowych osób do realizacji wydarzeń. Część wiernych nie utożsamia się ze swoim Rejonem. Wiara jest nadal 
dla wielu osób sprawą prywatną, część wiernych nie bierze odpowiedzialności za wiarę innych. Część osób bierze 
udział w liturgii poza parafią. Nie wszyscy rozumieją cel przeprowadzanych wydarzeń, są obojętni na to, co się 
dzieje w parafii. Dostrzega się zmęczenie, znużenie w angażowaniu się w pracę duszpasterską. Nie wszyscy czują 
się odpowiedzialni za przygotowanie wydarzeń. Należy powtórzyć następujące wydarzenia: Pielgrzymka do 
Kijan, Jubileusze Małżeńskie, Niedziele Biblijne, rekolekcje tematyczne o rodzinie, Pikniki w Rejonach.

POZIOM II: DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH
10 tematów biblijnych opracowanych zgodnie z celem roku (rekolekcje). Stała formacja biblijna na spotkaniach 

sąsiedzkich. Na przyszłość należy zadbać o większy udział Posłańców i Podrejonowych w rekolekcjach formacyjnych 
i bardziej skuteczny przepływ informacji. Należy uwrażliwić Posłańców na odpowiedzialność za swoją posługę 
(roznoszenie listów, prowadzenie spotkań sąsiedzkich, obecność na spotkaniach formacyjnych).

POZIOM III: DUSZPASTERSTWO RODZIN
W czasie wizyty duszpasterskiej wezwanie do modlitwy rodzinnej Słowem Bożym, dzielenie się fragmentem 

Pisma Świętego. W poradni Rodzinnej prowadzone jest solidne przygotowanie do małżeństwa i budowania rodziny 
na sakramencie małżeństwa. Nieliczne rodziny zgłaszają się o pomoc do Poradni. Rodziny często przeżywają 
kryzysy ze względu na rozłąkę (wyjazdy za pracą jednego z małżonków). Rekolekcje wielkopostne poświęcone 
były rodzinie i współczesnym zagrożeniom. Nie powołano struktur PRM.

POZIOM IV: DUSZPASTERSTWO STANOWE
4.1 Bractwo św. Barbary.

Nie powołano tego poziomu. Będzie programowany w późniejszym czasie.

4.2 Duszpasterstwo dzieci.

Dzieci uczestniczące w różnych formacjach (Dzieci Maryi, Harcerki, Oaza Dzieci Bożych i ministranci)  
i rekolekcjach (kl. IV) przeżywają poważnie jak na swój wiek wiarę, sakramenty, uczestniczą w życiu Kościoła. 
Rozwijają się dziecięce Róże Różańcowe.  Dzieci chodzą na inne godziny Mszy św., a nie na przeznaczone dla 
nich.

4.3 Parafialny Ruch Młodych.

Zaplanowane wydarzenia zrealizowano. Nie przygotowano Książki Roku. Mało osób uczestniczyło  
w przygotowaniu wydarzeń i w samych wydarzeniach. Na przyszłość poprawić przekaz informacji i powołać sieć 
PGA w poszczególnych Rejonach. Wprowadzić stałą formację członków PGA.

POZIOM V: POSŁUGI DUSZPASTERSKIE
5.1 Katecheza dzieci i młodzieży.

Przewidziane zadania na ten rok zostały zrealizowane. Jeśli są rodzice zaangażowani, to również dzieci 
głoszą wiarę i uczestniczą w proponowanych zadaniach. Realizacja celu pozwoliła na wzmocnienie w wierze, 
UZASADNIENIE: jej i głoszenie. Pozytywnym aspektem duszpasterstwa było założenie kolejnych Kół 
Różańcowych oraz pełniejsze zaangażowanie się dzieci w liturgię. Należy kontynuować formację, starając się o 
większą współpracę z rodziną.

5.1 Katecheza młodzieży.

Regularne spotkania katechetyczne – uwrażliwianie młodzieży na wartości, omawianie wydarzeń parafialnych. 
Część młodzieży czynnie włącza się w życie parafii. Część młodzieży kształci się poza parafią, ma niewielki kontakt 
z duszpasterstwem. Mało osób młodych bierze udział w niedzielnej liturgii i w wydarzeniach parafialnych. Należy 
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bardziej skutecznie zachęcać do zaangażowania się w grupy formacyjne, w spotkania Grup Sąsiedzkich.

5.2 Katecheza przedsakramentalna.

5.2.1 Katecheza przedchrzcielna.

Systematycznie przeprowadzano katechezę przed Sakramentem Chrztu św. Brak zaangażowania  
w przygotowanie liturgii.

5.2.2 Katecheza przed I Komunią Św.

Zamierzone zadania zrealizowano. Wiele dzieci z klas II zapisało się do Kół Żywego Różańca. Z coraz większą 
odwagą dzieci brały udział w przygotowaniu liturgii, angażowały się w akcje charytatywne np. Mikołaj, Kolędnicy 
Misyjni. Niektórzy rodzice chcieliby „przerzucić” przygotowanie do Komunii św. na księdza lub siostrę tak, by od 
dziecka jak najmniej wymagać. Duża grupa rodziców angażowała się w liturgię Komunii św. i Białego Tygodnia.

5.2.3 Katecheza przed Sakramentem Bierzmowania.

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. Część młodych ludzi uczestniczyła 
w przygotowaniu z przymusu (z obowiązku). Należy pogłębić formację i przygotowanie młodzieży, która będzie 
pełnić posługę animatora w małych grupach.

5.2.4 Katecheza przed Sakramentem Małżeństwa.

W czasie spotkań narzeczeni w sposób zadowalający opanowują wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną 
z zakresu naturalnego planowania rodziny. Sposób traktowania przygotowania – jako konieczny obowiązek. Brak 
tablicy informacyjnej o Poradni Rodzinnej. Nie rozpoczęto współpracy z innymi grupami formacyjnymi.

5.3 POZIOM – LITURGIA

Wzrasta odpowiedzialność za przygotowanie liturgii niedzielnej, uroczystości. Powoli wchodzi zwyczaj 
obsady liturgicznej na Mszach świętych w dni zwykłe przez osoby, które zamówiły intencję. Podczas rekolekcji 
tematycznych dla różnych grup formacyjnych podejmowana była formacja liturgiczna odnośnie znaków i gestów 
liturgicznych, a także tradycji i zwyczajów chrześcijańskich. Powołany został ksiądz czuwający nad całością liturgii 
w parafii, koordynujący współpracę różnych poziomów. Należy kontynuować formację liturgiczną (nabożeństwa, 
postawy i gesty liturgiczne, łączenie się w modlitwie z Kościołem powszechnym). Systematyczna informacja o 
pracach nad upiększeniem świątyni – uwrażliwianie wiernych na potrzeby materialne związane z wykończeniem 
kościoła.

5.3.1 Ministranci i lektorzy.

W parafii jest aktualnie 20 lektorów i 50 ministrantów. Dokonano naboru 10 nowych ministrantów. Msza 
św. o godz. 8�0 i 1000 miała pełną asystę. Asysta była przygotowana na wysokim poziomie. Spotkania formacyjne 
odbywały się wg planu. Często ministranci wypełniają tylko swoje dyżury, nie przychodzą na Mszę św. w tygodniu. 
Znacznie wzrosła liczba spotkań rekreacyjnych. Potrzeba większej dyscypliny wśród ministrantów – mają stawać 
się świadkami wiary i kultury bycia wśród rówieśników.

5.3.2 Posługa szafarza nadzwyczajnego Eucharystii.

Szafarze systematycznie pogłębiają swoją formację poprzez udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych 
z kapłanem. Powołano dwóch nowych szafarzy. Potrzeba zwrócenia większej uwagi na realizację dyżurów chodzenia 
z Komunią św. do chorych, a także udzielania Komunii Św. w świątyni. Kontynuować regularne spotkania z Ks. 
Proboszczem.

5.4 GRUPY FORMACYJNE.

Większość zaplanowanych zadań we wspólnotach formacyjnych została zrealizowana. W formacji  
i podejmowanych działaniach cel główny roku był ujmowany. Członkowie wspólnot głosili wiarę przez swe 
zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń, uczestnictwo w spotkaniach sąsiedzkich oraz przez realizację 
określonych przez siebie zadań wynikających z charyzmatu grupy. Zbyt mała odpowiedzialność niektórych 
osób z grup formacyjnych za realizację podjętych zobowiązań. Należy wzmocnić współpracę między grupami 
formacyjnymi dla skuteczniejszej realizacji programu odnowy parafii NOP.

5.5. Caritas

Wszystkie planowane zadania z Książki Roku zostały zrealizowane. Tematy związane z celem roku były 
podejmowane na katechezach formacyjnych. Każda posługa Caritasu wynikała z Ewangelii, zatem jest głoszeniem 
wiary. Zauważa się, że potrzeby wzrastają, natomiast ofiary utrzymują się na tym samym poziomie. Radością 
jest posługa, współpraca we wspólnocie przy wypełnianiu zamierzonych zadań. Na przyszłość należy dodać: 
Pomoc w przygotowaniu wydarzenia: Dzień Chorego 10. II. 2008. Raz w miesiącu katecheza formacyjna. Udział  
w spotkaniach diecezjalnych i dekanalnych. Rozprowadzanie darów w ramach pomocy UE. Zaangażowanie innych 
grup z pomocą do realizacji niektórych zadań np. Mikołaj, rozniesienie paczek 2x w roku, darów z UE.
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POZIOM VI: OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE
Część osób skorzystała 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 2007/2008. Zbyt mała świadomość całości pracy duszpasterskiej (40 poziomów). Nie 
zorganizowano Dnia Skupienia dla formacji duchowej i poprawienia przepływu informacji współpracy pomiędzy 
odpowiedzialnymi odpowiednich struktur.

6.1 Katecheci.

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

6.2 Zespół Duszpasterski – kapłani i siostry.

Zespół Duszpasterski spotykał się na wspólnej modlitwie, przeprowadzał refleksje nad drogą odnowy w parafii 
w duchu współodpowiedzialności i troski o dobro wspólnoty parafialnej. 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. Spotkania modlitewne odbywały się systematycznie. 
Przeprowadzono dzień Skupienia związany z celem roku i programowaniem.

POZIOM VII: PZK
Regularne spotkania robocze PZK, planowanie i ocena wydarzeń. W większości uzupełniono braki personalne 

PZK i RZK. Zaangażowanie księży i sióstr w prace PZK i wspólne podejmowanie decyzji. Formacja duchowa  
i duszpasterska zrealizowana wg założeń. Brak spotkań Podrejonowych z Posłańcami. Bardzo słaby przekaz oceny 
wydarzeń i świadectw. Należy przeprowadzić Dzień Skupienia dla Rejonowych i Podrejonowych. PZK i RZK 
czuwa nad Posłańcami i Grupami Sąsiedzkimi. Niedostateczny przepływ informacji w strukturach: Posłaniec – 
Podrejonowy – Rejonowy. Przeprowadzono Dzień Skupienia dla PZK i RZK. Poprawić współpracę i przepływ 
informacji pomiędzy Rejonowymi, Podrejonowymi i Posłańcami.

POZIOM VIII: SOP
Przeprowadzono ocenę pracy półrocznej i całościowej grup formacyjnych. Przygotowano Książkę Roku 

2007/2008. Stała formacja duchowa, duszpasterska i z zakresu programowania zgodnie z założeniami NOP. 
Należy poprawić współpracę grup formacyjnych w zakresie oceny i programowania – trzymanie się określonych 
terminów prac. Osoby tworzące SOP uczestniczyły w rekolekcjach tematycznych związanych z celem roku. SOP 
ma doświadczenie rzetelnej i skutecznej współpracy.

POZIOM IX
9.1 Zespół Redakcyjny

List „Droga do Emaus” wydawany był systematycznie. Wprowadzono Tytuł: „Wy mówicie, a Ja wam 
powiadam”. Stała formacja ZR: eklezjologiczna, medialna oraz z duchowości NOP członków zespołu. ZR 
uczestniczy w spotkaniach PZK. Nie włączono nowych osób do zespołu.

9.2 Duszpasterstwo Posłańców

Przeprowadzono rekolekcje tematyczne związane z celem roku (tematy konspektów). Regularne spotkania 
formacyjne raz w miesiącu poświęcone omówieniu konspektu i w Podrejonach – spotkania przed wydarzeniem. 
Nikły przepływ informacji – ocena wydarzeń, świadectwa z wydarzeń i ze spotkań w GS. Trudność w pozyskaniu 
nowych osób do pracy związanej z realizacją wydarzeń. Znaczna część Posłańców nie uczestniczyła w rekolekcjach 
rocznych. Słaba frekwencja Posłańców na spotkaniach. Jednak list i konspekt są dostarczane do większości rodzin  
i Grup Sąsiedzkich. Duże braki w dostarczaniu oceny wydarzeń, zupełny brak inicjatywy w zbieraniu świadectw.

9.3 REDAKCJA EMAUS

Został poszerzony skład redakcji o grupę młodzieżową, która redaguje „Stronkę młodych i dla młodych”. 
Dwie osoby z zespołu redakcyjnego uczestniczyły w warsztatach dziennikarskich dla redaktorów prasy parafialnej. 
Jedna osoba ukończyła studia dziennikarskie, jedna zdobywała edukację w klasie o profilu dziennikarskim. 
Przeprowadzona została sonda uliczna oraz ankiety wśród parafian w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat 
pisma oraz oczekiwań wobec zawartych w nim treści. Wprowadzono nowe działy: „Wiara i nauka”, „Problemy, 
Pytania, Odpowiedzi”, „Chrzty i śluby”, „Krzyżówka”. Nawiązano współpracę z redakcją „Niedzieli” i „Gościa 
Niedzielnego”, gdzie od czasu do czasu zamieszczane są teksty dotyczące wydarzeń parafialnych. Nawiązana 
została współpraca z ogólnopolskim serwisem prasy parafialnej www.prasaparafialna.pl, gdzie czasopismo 
„Emaus” zostało zarejestrowane i gdzie przesyłane są artykuły naszych redaktorów prowadzących rubryki „Święci 
od Jana Pawła II”, „Problemy, pytania, odpowiedzi” jak również inne teksty. Za mało osób w redakcji podjęło 
doskonalenie warsztatowe. Brak wspólnej formacji zespołu redakcyjnego odnośnie celu roku parafii. Brak w treści 
Emaus szerszych informacji o poszczególnych Rejonach w parafii oraz o Grupach Sąsiedzkich. Należy dążyć do 
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tego, by cała redakcja przeszła szkolenie na temat warsztatu dziennikarza. Młodzieżowej redakcji zaproponować 
szkolenie w ramach warsztatów organizowanych przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży KSM w Lublinie. 
Wprowadzić nowe formy wypowiedzi dziennikarskiej np. reportaż. Przedstawić w „Emaus” poszczególne Rejony, 
zamieszczać świadectwa i relacje ze spotkań we wspólnotach sąsiedzkich, zamieszczać wywiady z parafianami. 
Należy pozyskać do składu redakcyjnego osoby dorosłe, zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej. Zespół 
redagujący powinien podjąć wspólną formację poprzez udział w rekolekcjach parafialnych dotyczących celu roku 
parafii, w sesji NOP „Kościół świat”, w pielgrzymce NOP do Tarnobrzega oraz uczestniczyć w spotkaniach PZK 
(przynajmniej jedna wyznaczona na dane spotkanie osoba).

9.4 Tablice ogłoszeń.

Podjęto ten przekaz informacji na temat realizacji programu NOP w parafii. Część parafian przychodzących 
do świątyni korzystała z zamieszczonych informacji. Nie powołano zespołu, który by samodzielnie rozpoczął 
systematyczny przekaz informacji przez gabloty. Zamieszczane informacje nie były aktualizowane wystarczająco 
często. Powołać osoby z jednej z grup formacyjnych, które na bieżąco informowałyby o wydarzeniach w parafii.

9. 5 Redakcja strony Internetowej parafii 

Na bieżąco aktualizowany jest serwis informacyjny. Nawiązany został kontakt z przedstawicielami wspólnot 
parafii w celu przekazywania informacji do strony internetowej. Poszerzono skład redakcji o osoby stale 
współpracujące. Wspólnota Akademia Młodzieżowa samodzielnie redaguje swój dział na stronie internetowej 
parafii. Wprowadzono i rozbudowano nowe działy: Forum, Liturgiczna Służba Ołtarza, Pomoc rodzinie, Harcerze, 
Stronka Młodzieżowa, Humor, rozbudowano dział Katecheza. Nawiązano współpracę z fotoreporterem w celu 
obfotografowania większych uroczystości parafialnych. Zespół redagujący stronę internetową uczestniczy  
w rekolekcjach formacyjnych NOP. Niewiele osób odpowiedzialnych za wspólnoty podjęło współpracę informatora 
do strony internetowej. Zachęcić odpowiedzialnych wspólnot do wyznaczenia osoby redagującej dział Aktualności 
wspólnotowych (byłby to ślad bieżącej działalności formacyjnej i ewangelizacyjnej wspólnoty). Przygotować dział 
Sklepik Parafialny przedstawiający jego ofertę (byłoby to szczególnie ważne w okresie, kiedy sklepik rozprowadza 
podręczniki do katechezy). Przygotować dwie osoby do samodzielnego wprowadzania danych na stronę internetową 
parafii. Zespół redagujący powinien wziąć udział w sesji NOP „Kościół świat”.

POZIOM X: EKONOMIA I FINANSE
Zamierzone cele formacyjne zostały osiągnięte (spotkania raz na dwa miesiące – Kapituła, raz na kwartał cała RD, 

rekolekcje tematyczne 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. Część radnych nie uczestniczy systematycznie w formacji duchowej i duszpasterskiej, 
co utrudnia im rzetelną posługę wśród parafian. Około 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. 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: SŁUŻBY TECHNICZNE
Zadania techniczne związane z realizacją celu roku zostały wykonane. Istnieje stała ekipa osób wykonujących 

dekoracje na wydarzenia parafialne i inne uroczystości. Niezbędna jest mobilizacja, by powołać zespół kilku osób, 
które obsługiwałyby stronę techniczną wszystkich wydarzeń i uroczystości we wspólnocie parafialnej.
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Program Pracy na rok 2007/2008

I POZIOM
DUSZPASTERSTWO CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
CEL ROKU: Wierni parafii św. Barbary w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają 
i naśladują postawę Chrystusa w stosunku do Boga i do ludzi przez organizowanie 
i przeżywanie wydarzeń parafialnych, formację Grup Sąsiedzkich i formacyjnych 
oraz osobiste odkrywanie postaw prawdziwego chrześcijanina.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:

 W parafii istnieje grupa wiernych świadomie zaangażowanych w realizację projektu NOP. Osoby te są dużym 
wsparciem dla duszpasterzy w procesie odnowy wspólnoty parafialne są „zaczynem” dzieła ewangelizacji.

 Część wiernych jedynie przyjmuje zaproszenie do uczestnictwa w tym, co przygotują inni, nie mają 
świadomości współtworzenia Kościoła.

 Duża część wiernych ma udział w życiu Parafii przede wszystkim przez uczestnictwo w liturgii (niedzielnej, 
świątecznej). Ich ewangelizacja dokonuje się przez liturgię, sakramenty, stałą informację o wydarzeniach  
w Parafii zawartą w liście „Droga do Emaus”.

Światło wiary:
 Tymczasem właśnie Chrystus podzielił z ludźmi całe istnienie –z wyjątkiem grzechu. Tę tezę wyraźnie 

eksponuje Autor, jak zresztą cały NT. Okoliczność ta spełnia dwojakie zadanie w argumentacji praktycznej 
Autora listu: bezgrzeszność Chrystusa czyni Go bliskim Ojcu przedstawicielem ludzkości, a zarazem 
przypomina konieczność naśladowania postawy Chrystusa w doświadczeniach. Komentarz praktyczny do 
Nowego Testamentu.

 Bez pracy kapłanów nie mogłyby powstawać grupy zaangażowanego laikatu. Na nich więc spoczywa w tym 
względzie bezpośrednia odpowiedzialność. Dodam, że dla celów praktycznych dobrze jest zawsze ustalić 
kwestię priorytetów. W tym kierunku idąc, chciałbym podkreślić znaczenie nastawienia się na duszpasterstwo 
świeckich dorosłych. Nie może to oczywiście oznaczać zaniedbywania duszpasterstwa dzieci, młodzieży, czy 
innych kategorii osób. Chodzi tu o docieranie do nich inną drogą. Wybór ludzi dorosłych podyktowany jest 
przede wszystkim tym, że katecheza nie polega tylko na nauczaniu, lecz także na wspólnym przeżywaniu 
— poprzez przemianę sposobu myślenia — wszystkich aplikacji wiary do rzeczywistości egzystencjalnej; 
podyktowany jest także i tym, że dorośli, dając konkretny przykład przeżywania podstawowej dla 
chrześcijanina relacji między wiarą i życiem, sami stają się katechetami własnych rodzin. W ten sposób 
rodzina staje się prawdziwym „kościołem domowym”, który naucza, daje świadectwo i przekazuje życie nie 
tylko w sensie fizycznym, ale również duchowym. Orędzia Jana Pawła II, Katolicy świeccy a emigracja, 
1987.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby wierni nabywali coraz większego przekonania, że są wezwani do naśladowania 

Chrystusa – uczenia się przyjmowania jego postawy wobec Boga Ojca i wobec ludzi.
 Istnieje potrzeba, aby wierni przechodzili od bierności i obojętności wobec wiary do odkrywania postaw 

prawdziwego chrześcijanina.
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1.1 POZIOM
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Cel: Wierni Parafii św. Barbary w bieżącym roku odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 
wobec dzieci przez przeżywanie wydarzenia: Błogosławieństwa dzieci przez rodziców.
 Przez to wydarzenie chcemy osiągnąć:

 Uświadomić rodzicom jak wielkim darem jest ich błogosławieństwo dzieci.
 Podkreślić znaczenie zawierzania dzieci Boskiej Opatrzności.
 Zobowiązać rodziców do świadomego przekazywania dzieciom wartości chrześcijańskich wiary.
 Zmobilizować i zachęcić dzieci do regularnego uczęszczania na Mszę św. i nabożeństwa.

UZASADNIENIE:
Sytuacja:

 Ok. 2/3 dzieci do lat 8 nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św.
 Duża część rodziców zaniedbuje rozwój religijny swoich dzieci, ucząc ich postaw egocentrycznych, bez 

odniesienia do wartości chrześcijańskich (tzw. „bezstresowe” wychowanie, cwaniactwo i pycha, występuje 
brak znajomości pacierza i katechizmu u dzieci).

 Nieznaczna część dzieci uczestniczy w nabożeństwach, tj. różaniec, majówki, roraty. Są to najczęściej dzieci 
z grup formacyjnych.

 Katecheci angażują dzieci do członkostwa w Kołach Żywego Różańca. 

Światło wiary:
 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc 

to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Mk 10, 13-16.

 Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego; każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być 
"błogosławieństwem"  i by błogosławić. KKK 1669. 

 Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być 
równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości,  
w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
List do Rodzin Gratissimam Sane,18  Jana Pawła II.

 Słusznie więc Kościół pyta przy ślubie: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, 
którym was Bóg obdarzy?” Miłość małżeńska wyraża się w wychowaniu jako prawdziwa miłość rodzicielska. 
„Komunia osób”, która stoi u początku rodziny jako miłość małżeńska, dopełnia się poprzez wychowanie  
i rozprzestrzenia się na dzieci. Chodzi o to, aby podjąć całe to potencjalne bogactwo, jakim jest każdy człowiek 
rozwijający się pośród rodziny; chodzi o to, aby nie pozwolić mu zginąć albo ulec degeneracji, natomiast 
zaktualizować je w coraz dojrzalsze człowieczeństwo. I jest to również proces wzajemny: wychowawcy -
rodzice są równocześnie w pewien sposób wychowywani. Ucząc człowieczeństwa swoje dziecko, sami też 
poznają je na nowo i uczą się go na nowo. List do Rodzin Gratissimam Sane,18  Jana Pawła II.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, by rodzice przechodzili od znikomego zaangażowania w wychowanie religijne dzieci do 

aktywnego głoszenia i przekazywania im prawd wiary chrześcijańskiej.
 Istnieje potrzeba, by rodzice przechodzili od braku zawierzenia dzieci opiece Bożej do powierzania swych 

pociech Bożej Opatrzności poprzez ich błogosławienie.
 Istnieje potrzeba, aby dzieci przechodziły od sporadycznego uczestnictwa na Mszach św. i nabożeństwach do 

regularnych spotkań z Panem Jezusem w Kościele.

HASŁO: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.

GEST: Błogosławieństwo dzieci przez ich rodziców podczas Mszy św. i wspólna modlitwa w domu.

REALIZACJA WYDARZENIA:
 Wydarzenie odbędzie się 16 września – w niedzielę przed świętem św. Stanisława Kostki. Jako wydarzenie 

pełzające błogosławieństwo dzieci będzie się odbywać co miesiąc w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na 
Mszy dziecięcej o godz. 1245. Błogosławieństwo dotyczy dzieci, które jeszcze nie były u Pierwszej Komunii 
Świętej, czyli do ok. 8 roku życia.  Przygotować odpowiednią homilię. Przygotować Akt Zawierzenia dzieci 
i porozkładać egzemplarze z treścią aktu na ławkach, aby rodzice mogli odczytać formułę.
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 26 sierpnia Dom Parafialny PZK
Czas wydarzenia Rok Duszp. - od 16 IX Świątynia Rejony
Redakcja Listu 26 sierpnia Dom Parafialny ZR
Rozdanie Listu 9 września RZK 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).

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3. Aspekty negatywne - przyczyny (co wpłynęło na to, że wydarzenie nie miało  w pełni 
zamierzonego efektu i jakie błędy zostały popełnione).

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

4. Propozycje i wnioski na przyszłość:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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1.2 POZIOM
WYBÓR RADY DUSZPASTERSKIEJ
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 
w stosunku do Boga i do ludzi oraz wyrażają swoją odpowiedzialność za wzrastanie 
Kościoła przez udział w wyborach nowej Rady Duszpasterskiej.
 Co chcemy osiągnąć?

 Uwrażliwić wiernych na współodpowiedzialność za siebie nawzajem i za wzrastanie wspólnoty 
parafialnej.

 Pogłębiać więzi między mieszkańcami danego bloku – dać możliwość tworzenia wspólnego dobra.
 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 tę 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, aby wierni wzrastali w odpowiedzialności za Parafię przez powołania nowego składu Rady 

Duszpasterskiej 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 – wrzesień 2007.
 Po zebraniu kart i przeliczeniu głosów następuje wybór Rady – listopad 2007.
 Przyrzeczenie nowej Rady Duszpasterskiej w świątyni, a następnie spotkanie w auli parafialnej.

Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 7 października Dom Parafialny PZK
Czas wydarzenia 18 listopad Świątynia Rejony
Redakcja Listu 7 październik Dom Parafialny ZR
Rozdanie Listu 21 października RZK Posłańcy

NOTATNIK:
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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).

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

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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......................................................................................................................................................................

1.3 POZIOM
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DZIEŃ CHOREGO
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 
wobec chorych przez organizację Dnia Chorego i modlitwę w ich intencji.
 Co chcemy osiągnąć?

 Wskazać na to, że chorzy są skarbem Kościoła.
 Uświadomić, że cierpienie jest nieodłączne w życiu człowieka i jest możliwe do godnego przeżywania  

w zjednoczeniu z Chrystusem.
 Uwrażliwić wiernych na potrzeby ludzi chorych.
 Uświadomić, że pełne uzdrowienie duszy i ciała jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W parafii obserwujemy brak wrażliwości na potrzeby ludzi chorych z najbliższego otoczenia (rodzina, 

sąsiedzi).
 Spychanie ludzi chorych i w podeszłym wieku na margines życia.
 Przesadne promowanie w mediach stylu życia bez cierpienia (ciało młode, wypielęgnowane, bez oznak 

starości i choroby). Reklama wszelkich specyfików, które natychmiast usuwają ból i cierpienie.
 Duża liczba osób popada w depresję i samotność, traci nadzieję i sens życia.

Światło wiary:
 Choruje ktoś w śród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by modlili się nad nim i namaścili go olejem 

w Imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone. Jk. 5, 14-15.

 On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Mt. 8,17.
 Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Mt. 25,36.
 Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu  

i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc  się dobrowolnie z męką  
i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. KKK 1499.

 Chory jest obrazem i znakiem Chrystusa. Słownik Teologii Biblijnej.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba uświadomienia wiernym, że choroby, cierpienie i starość są wpisane w życie człowieka.
 Istnieje potrzeba uwrażliwiania wiernych na potrzeby ludzi chorych, samotnych, pozbawionych opieki.
 Istnieje potrzeba budzenia świadomości, że cierpienie w zjednoczeniu z cierpiącym Jezusem, może mieć 

zupełnie inny wymiar i przynosić błogosławione owoce nawrócenia zarówno dla chorego jak i jego 
bliskich.

 Potrzeba uświadamiania wiernych, że całkowite uzdrowienie duszy i ciała jest możliwe przez Jezusa 
Chrystusa.

HASŁO: Bóg leczy lub W Jego ranach uzdrowienie.

GEST: Msza św. dla chorych i udzielenie Sakramentu namaszczenia chorych i wspólna modlitwa.

REALIZACJA:
 Rejony zaproszą wszystkich chorych na Mszę Św. w dniu 10 lutego. Potrzeba dotrzeć możliwie do wszystkich 

chorych współpracując z Caritasem, z Szafarzami lub z Radą Duszpasterską.
 Katecheza w szkole i w świątyni na temat cierpienia i ludzi chorych.
 Udzielenie Sakramentu namaszczenia chorych oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótka adoracja 

w ciszy i błogosławieństwo lub krótka modlitwa indywidualna w ciszy około 3 min za chorych po Komunii 
Św.
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 13 stycznia Dom Parafialny PZK
Czas wydarzenia 10 luty Świątynia Rejony
Redakcja Listu 13 stycznia Dom Parafialny ZR
Rozdanie Listu 26 stycznia RZK Posłańcy
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1.4 POZIOM
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej przez świadome przeżywanie wydarzenia 
Niedziela Miłosierdzia Bożego, odkrywają postawę Chrystusa wobec grzeszników.
 Co chcemy osiągnąć?

 Ukazać postawę Chrystusa wobec grzeszników, który jest miłosierny, nie potępia nas za nasze przewinienia  
lecz przebacza je nam, dając szansę na poprawę.

 Wskazać, że jako uczniowie Chrystusa, „ochrzczeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu” jesteśmy 
wezwani do naśladowania tej postawy wobec naszych bliźnich.

 Oddać cześć, uwielbić Miłosierdzie Boże, które jest źródłem i motywem wszystkich dzieł Boga wobec 
człowieka, a szczególnie dzieła Odkupienia.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Przychodzimy do Chrystusa prosić o przebaczenie naszych grzechów, 

jednakże wielu z nas ma trudności z okazaniem przebaczenia bliźnim. Nie potrafimy przebaczać. Brak 
przebaczenia często podsyca konflikty, prowadzi do rozbicia małżeństw, rodzin, do skłócenia pomiędzy 
rodzeństwem. Prowadzi także do rozbicia wspólnoty eucharystycznej, np. będąc skłóceni nie podajemy sobie 
ręki w świątyni na znak pokoju. Osoby posługujące przy parafii są osądzane, odrzucane.

 Grzech, który się wdziera między nas niszczy więzi międzyludzkie, niszczy jedność, wspólnotę. Pan Bóg 
mógłby nam dać więcej łask, ale nasze grzechy to blokują.

 Jesteśmy bierni, obojętni wobec tych, o których wiemy, że żyją w grzechu, a którzy często nie mają dość siły, 
by wrócić do Ojca, by zerwać z grzechem.

Światło wiary:
 «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na 

ziemi.  Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. 
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». J 8, 7-11.

 Zacheuszu, zejdź zaraz, bo chcę dzisiaj zatrzymać się w twoim domu. I zszedł zaraz, i przyjął Go z radością.. 
Lecz wszyscy, którzy to widzieli, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę! A Zacheusz oświadczył Panu: 
Panie, połowę majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, to oddaję w czwórnasób. A Jezus rzekł 
do niego: Zbawienie weszło dzisiaj do tego domu, bo i ten człowiek jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło. Łk 19, 5-10.

 Tak mówcie i tak postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności. Sąd bowiem bez 
miłosierdzia nad tym, kto nie okazywał miłosierdzia. Miłosierdzie jest ponad sądem. Jk 2, 12-13.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, abyśmy pamiętając jak wielkie Miłosierdzie okazuje nam Chrystus przebaczając nam 

grzechy, starali się naśladować Jego postawę wybaczając grzechy bliźnim.
 Istnieje potrzeba, abyśmy pamiętając, że Bóg akceptuje nas mimo naszego grzechu, nie odrzucali tych, którzy 

żyją w grzechu, nie byli bierni i obojętni wobec ich sytuacji, ale starali się podać im pomocną dłoń, pomóc 
wydźwignąć się z grzechu.

 Istnieje potrzeba, aby dzięki naszej postawie każdy człowiek miał nadzieję, że mimo swojego upadku, 
grzechu, słabości może zacząć nowe życie i nie musi pozostać na zawsze więźniem swych win i błędów.

HASŁO: Bóg bogaty w miłosierdzie.

GEST: Akt pokutny w czasie Eucharystii: podanie ręki sąsiadowi i wypowiedzenie słów: Wybacz mi moje 
grzechy. 

Po każdej Mszy świętej: Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji o przebaczenie grzechów i otwarcie się 
na Miłosierdzie Boże. 

W rodzinie: podczas modlitwy wieczornej gest wzajemnego przebaczenia sobie urazów oraz przewidzieć 
miejsce na wypowiedzenie do siebie kilka ciepłych słów.

REALIZACJA:
 Katecheza przygotowawcza wydarzenie:

Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 17 luty Dom Parafialny PZK
Czas wydarzenia 30 marca Świątynia Rejony
Redakcja Listu 17 luty Dom Parafialny ZR
Rozdanie Listu 9 marca RZK Posłańcy
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POWOŁANIE I GODNOŚĆ KOBIETY
CEL: Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywają i naśladują postawę 
Chrystusa wobec kobiet przez przeżycie wydarzenia poświęconego powołaniu  
i godności kobiety.
 Co chcemy osiągnąć?

 Pogłębić świadomość wiernych odnośnie powołania, tożsamości i godności kobiety w Kościele i świecie. 
Pobudzić ducha wdzięczności wobec kobiet i matek w rodzinach za ich trud i poświęcenie.

 Ukazać samym kobietom doniosłość ich powołania, roli w rodzinie, w Kościele i w społeczeństwie.
 Wskazać na Maryję jako na niezwykły wzór kobiety: realizowania woli Bożej, jej powołania do 

macierzyństwa i tworzenia ogniska domowego.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W naszym środowisku w wielu rodzinach dostrzegamy fizyczną i psychiczną nieobecność żon i matek 

(wyjazdy za granicę w celach zarobkowych). Często wyjazdy te nie są koniecznością życiową, wynikają  
z potrzeby zdobycia, wyższego niż średni, standardu życiowego.

 Pewna grupa kobiet przeżywa swoje życie bez głębszej świadomości swego powołania, tożsamości, bogactwa 
darów i talentów, którymi mogłaby służyć w rodzinie, Kościele i społeczeństwie.

 Dostrzegamy brak czci, szacunku i wdzięczności wobec misji, posługi, trudu i pracy kobiet jako matek i żon 
w rodzinach, miejscach pracy, instytucjach.

Światło wiary:
 Godność kobiety wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie 

z miłością, którą ona ze swej strony obdarza. Kobieta nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko obdarowując 
miłością innych. Mulieris dignitatem nr 30, Jan Paweł II.

 Jednakże łaska nie przeocza nigdy natury, ani jej nie unicestwia, ale przeciwnie: udoskonala ją i uszlachetnia. 
Tak więc owa „pełnia łaski”, która zostaje udzielona Dziewicy z Nazaretu jako Tej, która ma stać się 
„Theotókos”, oznacza zarazem pełnię doskonałości tego, co „niewieście”, co „kobiece”. Znajdujemy się tutaj 
niejako w szczytowym punkcie i prawzorze osobowej godności kobiety. Mulieris dignitatem, nr 5, Jan 
Paweł II.

 Na rolę kobiety w Kościele można i trzeba patrzeć w świetle objawienia ewangelicznego, według którego 
jedna z kobiet została powołana, by jako przedstawicielka rodzaju ludzkiego wyrazić zgodę na Wcielenie 
Słowa. Scena zwiastowania sugeruje nam tę prawdę, kiedy dowiadujemy się, że dopiero po fiat mihi Maryi, 
która zgodziła się zostać Matką Mesjasza, „odszedł od Niej anioł”. Anioł spełnił swoją misję: mógł przekazać 
Bogu „tak” całej ludzkości, wypowiedziane przez Maryję z Nazaretu. Szerokie pole działania kobiety w 
Kościele, nr 3, Jan Paweł II.

 Maryja jest „nowym początkiem” godności i powołania kobiety, wszystkich kobiet i każdej. Mulieris 
dignitatem, nr 11, Jan Paweł II.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby kobiety wciąż odkrywały swój geniusz, swą godność i powołanie do macierzyństwa, 

idąc za przykładem Maryi, wzoru kobiecości.
 Istnieje potrzeba, aby w rodzinach oddawano należny szacunek i cześć dla kobiet i matek ze względu na ich 

szczególne powołanie i misję tworzenia ogniska domowego i wychowywania nowego pokolenia.
 Istnieje potrzeba, aby kobiety odkrywały swe posłannictwo w Kościele i świecie, powołania do szczególnego 

obdarowywania miłością innych.

HASŁO: Maryja wzorem miłości i macierzyństwa kobiety.

GEST: Podczas Mszy św. po Komunii św.:
 Modlitwa w intencji kobiet. Wręczenie kwiatów (upominków) dla każdej kobiety obecnej w świątyni: 

odpowiedzialni: każdy Rejon na swojej Mszy św.

REALIZACJA:
 Katecheza przygotowująca 18 maja.
 Artykuł na stronie internetowej i świadectwa kobiet dzielących się wielkością i radością swego powołania.
Co? Kiedy? Gdzie? Kto?
Przygotowanie wydarzenia 20 kwietnia Dom Parafialny PZK
Czas wydarzenia 25 maja Świątynia Rejony
Redakcja Listu 20 kwietnia Dom Parafialny ZR
Rozdanie Listu 11 maja RZK Posłańcy
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2. POZIOM
DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH
Cel: Grupy Sąsiedzkie w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają i naśladują 
postawę Chrystusa w stosunku do Boga i do ludzi przez wspólne rozważanie Słowa 
Bożego i uczenie realizowania poznanych postaw w relacjach z braćmi w wierze.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Pogłębić formację biblijną w zakresie poznawania postaw Chrystusa wobec Boga Ojca i wobec ludzi.
 Wskazać sposoby naśladowania Chrystusa w Jego miłości i miłosierdziu w stosunku do drugiego 

człowieka.
 Uwrażliwić na łączenie rozważania Słowa Bożego z decyzjami codziennego życia odnośnie postaw 

chrześcijańskich w Grupach Sąsiedzkich i tychże wspólnot w parafii.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W Parafii istnieje ok. 150 Grup Sąsiedzkich.
 Część GS nie ma regularnych spotkań.
 Spotkania formacyjne dla Posłańców przygotowujące do prowadzenia spotkań wg konspektów odbywają się 

raz w miesiącu. Uczestniczy w nich stała liczba Posłańców – Animatorów – ok. 70 osób.
 Niektóre Grupy Sąsiedzkie w ubiegłym roku duszpasterskim ponownie zaczęły się spotykać.

Światło wiary:
 Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Pochwalam was, bracia, za to, że we 

wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję*. 1 Kor 11,1.
 A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami 

naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki 
wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się 
poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. 1 Tes 1, 6-9.

 Czciciele to równocześnie ci, którzy naśladują Chrystusa w tym, co czyni. On zaś czyni wszystko, naśladując 
Ojca: „Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec 
Mnie posłał”. Co więcej: „Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. 
Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni”. W ten sposób znajdujemy doskonałe pokrycie 
dla tych słów apostolskich, wedle których jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa, a przez to Boga 
samego: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” . Katechezy Jana Pawła II.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby uczestnicy GS, odkrywając postawy Chrystusa wobec Ojca wzrastali w wierze, 

wypełnianiu woli Bożej, oddawaniu czci i chwały Bogu oraz coraz wierniejszym wypełnianiu przykazań 
Bożych.

 Istnieje potrzeba, aby członkowie wspólnot naśladowali Chrystusa w jego postawach do ludzi, pełnych 
miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i dobroci, osobiście i jako grupa.

 Istnieje potrzeba, aby Grupy Sąsiedzkie naśladowały Chrystusa i promieniowały na otoczenie życiem 
i postawami prawdziwie chrześcijańskimi i w ten sposób przemieniały rodziny i środowisko na bardziej 
ewangeliczne.

REALIZACJA:
 Utworzenie konspektu na spotkania sąsiedzkie, z odniesieniem do celu Roku duszpasterskiego.
 Comiesięczne spotkania Posłańców – Animatorów - przygotowanie do prowadzenia spotkań z konspektem.
 Regularne zbieranie informacji o przebiegu spotkań sąsiedzkich przez Podrejonowych – ankieta.
 Pomoc duszpasterska Posłańcom i Grupom Sąsiedzkim będącym w potrzebie – podczas spotkań w GS, 

spotkania indywidualne związane z realizacją konspektów.
 Podczas niedzielnych kazań odniesienie do celu roku i spotkań sąsiedzkich.

3. POZIOM
DUSZPASTERSTWO RODZIN
Cel: Rodziny naszej Parafii odkrywają i naśladują postawę Chrystusa w stosunku 
do Boga Ojca i do ludzi przez czynne uczestnictwo w wydarzeniach parafialnych  
i zaangażowanie się w Grupy Sąsiedzkie oraz naśladowanie postaw św. Rodziny  
z Nazaretu.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Zaznajomić rodziny z życiem św. Rodziny z Nazaretu.
 Budować jedność i miłość w rodzinach.
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UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W spotkaniach formacyjnych i wydarzeniach parafialnych uczestniczą zwykle osoby dorosłe. Niewielka 

część dzieci i młodzieży uczestniczy w liturgii, spotkaniach 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, Święta Rodzina, jest „pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich”, „wzorem 

i duchowym źródłem” każdej chrześcijańskiej rodziny. Jak powiedział Papież Paweł VI podczas swej 
pielgrzymki do Ziemi Świętej, „Nazaret jest szkołą, w której zaczynamy rozumieć życie Jezusa: jest szkołą 
Ewangelii. Tutaj, w tej szkole możemy zrozumieć, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeżeli 
pragniemy zostać uczniami Chrystusa”. W swoim głębokim rozważaniu o tajemnicy Nazaretu Paweł VI 
zachęca do wyciągnięcia z niej potrójnej nauki: o milczeniu, o życiu rodzinnym i o pracy. W nazaretańskim 
domu każdy przeżywa własną misję w doskonałej harmonii z innymi członkami Świętej Rodziny. Adhortacja 
apostolska Jana Pawła II, Ecclesia in Africa, nr 81.

 Ponieważ „istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość”, zaś „rodzina otrzymuje misję 
strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się 
miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy”, wszystkie rodziny 
chrześcijańskie winny upodabniać się do świętej Rodziny, tego pierwotnego „Kościoła domowego”. W niej 
bowiem „cudownym zamysłem Bożym żył ukryty przez długie lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem 
i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich”. Adhortacja apostolska Jana Pawła II, Redemptoris 
custos, nr 7.

 Uczniowie Chrystusa „przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości  
i prawdziwej świętości” (Ef 4, 24). „Odrzuciwszy kłamstwo” (Ef 4, 25), mają „odrzucić wszelkie zło, wszelki 
podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy”. KKK 2475.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby rodziny przez uczestnictwo w wydarzeniach parafialnych i spotkaniach Grup Sąsiedzkich 

coraz pełnie poznawały postawy Chrystusa wobec Boga i ludzi.
 Istnieje potrzeba, aby rodziny coraz bardziej stawały się środowiskiem kształtowania postaw miłości i służby, 

na wzór św. rodziny z Nazaretu.
 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).

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.

4.1 POZIOM
DUSZPASTERSTWO DZIECI
CEL: Dzieci Parafii świętej Barbary w roku duszpasterskim 2007/2008 odkrywają 
i naśladują postawę Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i do ludzi poprzez 
zaangażowanie i formację w grupach dziecięcych, uczestnictwo w wydarzeniach 
parafialnych i w spotkaniach Grup Sąsiedzkich.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Zapoznać dzieci z Grupami Dziecięcymi istniejącymi w parafii.
 Włączyć dzieci do wspólnot dziecięcych, wzmacniając świadomość przynależności do konkretnej grupy.
 Zainicjować współpracę między poszczególnymi grupami.
 Pełniej zaangażować dzieci do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach parafialnych (by w tych 

wydarzeniach uczestniczyły jako grupa).
 Kontynuować formację dzieci do zaangażowania się w spotkania Grup Sąsiedzkich.

Sytuacja
 W przeważającej większości dzieci – nawet należące do grup formacyjnych -  nie uczestniczą w spotkaniach 

Grup Sąsiedzkich.
 Dzieci wybierając różne formy zajęć pozalekcyjnych „nie mają czasu” na udział w spotkaniach formacyjnych 

danej grupy.
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 Wśród dzieci jest mała znajomość życia i działalności Osoby Jezusa Chrystusa.
 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 

nie mają odpowiedniego przykładu rodziców.

Światło wiary:
 Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie 

za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać 
i innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! 2 Tm, 2, 1 – 3.

 Drogie dzieci, w Dzieciątku, które teraz podziwiacie w żłóbku, dostrzegacie już tego dwunastoletniego 
Chłopca, który w Świątyni jerozolimskiej rozmawia z nauczycielami. Jest On tym samym, który później, jako 
trzydziestoletni mężczyzna zacznie głosić słowo Boże, otoczy się kręgiem dwunastu Apostołów, będą za Nim 
podążały rzesze ludzi spragnionych prawdy. Będzie On co krok potwierdzał swoją niezwykłą naukę znakami 
mocy Bożej: będzie przywracał wzrok niewidomym, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał zmarłych. 
Wśród tych przywróconych do życia będzie dwunastoletnia córka Jaira, a także syn wdowy z Nain, którego 
Pan Jezus oddał żywego płaczącej matce. Tak. To nowo narodzone Dzieciątko, stawszy się dorosłym, jako 
wielki Nauczyciel Bożej Prawdy okaże szczególną miłość dzieciom. Powie Apostołom: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” i doda: „do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). 
Innym razem, przed spierającymi się o pierwszeństwo Apostołami, Jezus postawi dziecko i powie: „Jeśli się 
nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Wypowie 
wówczas słowa, które zawierają w sobie bardzo surowe ostrzeżenie: „Lecz kto by się stał powodem grzechu 
dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i 
utopić go w głębi morza” Mt 18,6. List do dzieci Tra pochi giorno Jan Paweł II, Watykan, 13 grudnia 
1994.

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

wiary Parafii w wymiarze liturgii niedzielnej i świątecznej oraz uczestnictwa w Wydarzeniach Parafialnych
 Istnieje potrzeba przechodzenia od sporadycznego uczestnictwa dzieci w spotkaniach swoich grup 

formacyjnych i GS do coraz bardziej świadomego zaangażowania się w formację osobistą (poza katechezą).
 Istnieje potrzeba przechodzenia od  słabej znajomości Osoby Jezusa Chrystusa do poznawania konkretnych 

wydarzeń z Jego życia i do uznania Go jak Pana i Boga.

REALIZACJA:
 Zaangażowanie dzieci do wspólnot formacyjnych: Dzieci Maryi (PDMD), Akademia Młodzieżowa, 

Dziecięce Róże Różańcowe, Oaza Dzieci Bożych, 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.

 Przeprowadzenie katechez na temat Grup Formacyjnych dla dzieci.
 Uwzględnienie w planie pracy Grupy Formacyjnej tematu roku duszpasterskiego.
 Postawienie mocnego akcentu na formację animatorów prowadzących grupy.
 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.

4.2 POZIOM
PARAFIALNA GRUPA ANIMACJI
Cel roku: Parafialny Ruch Młodych odkrywa i naśladuje postawę Chrystusa 
w stosunku do Boga Ojca i do ludzi przez realizację swego programu w roku 
duszpasterskim 2007/2008 w parafii św. Barbary
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Poznać relacje Pana Jezusa do Boga Ojca i różnych grup społecznych.
 Dzielić się wiedzą o Chrystusie i wiarą w Niego z młodymi ludźmi.
 Zaangażować ludzi z zewnątrz do wydarzeń organizowanych przez PGA.
 Współpracować z młodzieżowymi grupami formacyjnymi: Ruch Światło - Życie , Akademia Młodzieżowa, 

Róże Pustyni, Harcerki.
 Skoordynować wspólne działania NOP i PGA.

UZASADNIENIE:
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Sytuacja:
 W parafii istnieje grupa młodzieży zaangażowana w życie Kościoła. Należą oni do różnych wspólnot 

formacyjnych, dbając przez to o rozwój swojej wiedzy religijnej i wiary. Jednak znaczna część młodzieży nie 
chce angażować się w życie wiarą. Nie uczestniczą regularnie we Mszy Św. niedzielnej. Bywa na spotkania 
prze sakramentem bierzmowania przychodzą z przymusu. Lekceważą udział w katechezie.

 Niewielka część młodych ludzi bierze udział w wydarzeniach i uczestniczy w nabożeństwach 
przygotowywanych specjalnie dla nich przez Parafię.

 Nie ma grupy dla młodzieży starszej i studentów.

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.
 Prawda jest jedna i znaleźć ją można tylko w Piśmie św. - Nie chodzi tu o puste słowa wypowiedziane 

przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie 
chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa... Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, 
jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest 
spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. Jeśli w 
budowaniu domu waszego życia napotykacie na tych, którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, 
nie zniechęcajcie się! 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. Pozdrowienie 
Ojca Świętego, Spotkanie z młodzieżą, Kraków – Błonia 2006. 

 Są miejsca w Ewangeliach, gdzie Jezus z Nazaretu spotyka się z młodymi — szczególnie sugestywne dwa 
wskrzeszenia: córki Jaira oraz młodzieńca z Naim, jednakże śmiało możemy przyjąć, że spotkanie z bogatym 
młodzieńcem jest spotkaniem najkompletniejszym i najbogatszym w treść. Można też powiedzieć, że posiada 
ona charakter najbardziej uniwersalny i ponadczasowy. To poniekąd stale i wciąż, poprzez stulecia i pokolenia, 
Chrystus tak rozmawia z młodym człowiekiem, chłopcem czy dziewczyną. Rozmawia na różnych miejscach 
ziemskiego globu, wśród różnych narodów, ras i kultur. Każdy z Was jest w tej rozmowie Jego potencjalnym 
rozmówcą. List do Młodych całego świata Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży 1985.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba przechodzenia od słabej znajomości przez ludzi młodych postaw Chrystusa wobec Ojca  

i ludzi do pogłębionej wiedzy o Chrystusie.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od bierności do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji młodych ludzi  

i głoszenia Chrystusa z entuzjazmem.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od sporadycznej współpracy z innymi grupami do regularnego 

współdziałania.

REALIZACJA:
 Przygotowanie i realizacja programu PGA na kolejny rok duszpasterski - książka Roku 2007/2008. Odp. 

Parafialna Grupa Animacyjna.
 Wzmocnienie struktur PGA – powołanie nowych osób i rozpoczęcie ich formacji. Spotkania z młodzieżą 

gimnazjalną.
 Troska o przepływ informacji – współpraca z PZK: obecność przedstawiciela PGA na spotkaniu PZK.
 Formacja w szeregach PGA: trójfazowy, comiesięczny cykl: adoracja, spotkanie biblijne i katecheza.
 Spotkania z przedstawicielami młodzieżowych grup formacyjnych w celu koordynacji działań.

5.1. POZIOM
KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY
CEL: Dzieci i młodzież odkrywają i naśladują postawę Chrystusa wobec Boga  
i ludzi 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 swojej 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 tylko 
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.
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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. Chodzi oczywiście o to, aby czy to na płaszczyźnie poznania, czy w praktyce wzrastało ziarno wiary, 
dane przez Ducha Świętego wraz z pierwszym przekazem Ewangelii i w sposób skuteczny udzielone przez 
chrzest. 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:
 Bibliodramy w czasie rekolekcji Parafialnych.
 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 i rozmowy w sytuacjach trudnych.
 Przygotować dzieci do pełnego i owocnego przeżywania wydarzeń parafialnych przez redagowanie Listu dla 

dzieci: „Małe Emaus”.
 Wyznaczyć katechetów odpowiedzialnych za poszczególne zadania (I spotkanie katechetów).
 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).

5.2.1 POZIOM
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA
CEL: Rodzice i rodzice chrzestni odkrywają i naśladują postawę Chrystusa wobec 
Boga Ojca i wobec ludzi przez przygotowanie się do Sakramentu Chrztu św. dziecka 
oraz przyjmowanie postaw prawdziwego chrześcijanina w życiu codziennym.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Osoby objęte katechezą przedchrzcielną potrzebują często gruntownej formacji sakramentalnej.
 Motywacją do prośby o ten sakrament jest niejednokrotnie tylko tradycja i opinia społeczna.
 Katecheza przedchrzcielna prowadzona jest systematycznie.

Światło wiary:
 Umocnić w sobie wewnętrznego człowieka w przeciwieństwie do zewnętrznego człowieka. Na podstawie 

kontekstu wolno wnioskować, że idzie tu o „nowego człowieka” (por. Ef 2,15; Kol 3,9), odrodzonego  
w sakramencie chrztu. Pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym człowiekiem toczy się walka  
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(por. Rz 7,22–25), w której „nowy człowiek” otrzymuje pomoc Ducha Świętego. Komentarz do Listu do 
Efezjan.

 Starotestamentalny zwyczaj usuwania starego kwasu jest dla chrześcijan symbolem zerwania z grzechem 
i ze złem, a chleb niekwaszony, przaśny, spożywany w dniu Paschy – obrazem nowej rzeczywistości,  
w jakiej znalazł się chrześcijanin, na skutek przyjęcia sakramentu chrztu, obrazem nowej egzystencji i nowej 
postawy, którą Paweł określa jako postawę „czystości i prawdy”. Chrześcijanin zawsze zobowiązany jest do 
takiej postawy, bo Pascha chrześcijańska trwa zawsze, w przeciwieństwie do Paschy starotestamentalnej, 
którą obchodzono tylko raz w roku. Istotną bowiem częścią Paschy była ofiara baranka, którą Chrystus 
zastąpił ofiarą na krzyżu. Ofiara Chrystusa była wprawdzie jednorazowa, ale o nieskończonym zasięgu  
i skuteczności (por. Hbr 10,10–14). Raz złożona trwa na zawsze. Opierając się na tej interpretacji Apostoł 
uzasadnia świętość i czystość życia chrześcijańskiego oraz nadaje mu paschalną orientację. Komentarz do 
Nowego Testamentu.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby rodzice i rodzice chrzestni nabywali głębszej świadomości istoty Sakramentu Chrztu 

św. i postaw, jakie z niego wynikają dla wychowania dziecka w duchu chrześcijańskim.
 Istnieje potrzeba, aby rodzice łączyli ten sakrament z osobistym nawróceniem i bardziej świadomym 

przyjmowaniem postaw prawdziwego chrześcijanina w życiu codziennym.

REALIZACJA:
 Systematyczne prowadzenie katechezy przedchrzecielnej.
 Pogłębienie aspektu postaw chrześcijanina w oparciu o postawy Chrystusa wobec Ojca i ludzi.
 Stosować metody aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, uwrażliwianie na dawanie świadectwa 

przynależności do Chrystusa w życiu codziennym.
 Zachęcać, by liturgię podczas Mszy św. chrzcielnej przygotowali rodzice i rodzice chrzestni jako świadectwo 

swojej wiary wyznawanej we wspólnocie Kościoła.

5.2.2 POZIOM:
PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
CEL: Dzieci klas drugich i ich rodzice w roku duszpasterskim 2007/2008 odkrywają  
i naśladują postawę Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i do ludzi poprzez całoroczne 
przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii 
Świętej.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Niewielka grupa rodzin z naszej Parafii przeżywa z głęboką wiarą sakramenty Spowiedzi i I Komunii św., 

stając się w ten sposób świadkami i nauczycielami wiary dla swoich dzieci.
 Znaczna część rodzin z naszej Parafii posiada znikomą wiedzę na temat Pana Jezusa, nie naśladuje  Go  

w życiu, w związku z czym nie czuje się odpowiedzialna i nie przygotowuje w sposób wystarczający swoich 
dzieci do przystąpienia do pierwszej spowiedzi i Komunii św. 

 Większość rodzin przeżywa tradycyjnie dzień I Komunii św., skupiając się na zewnętrznych 
przygotowaniach.

 Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. potrzebują świadectwa wiary najbliższych, by sakramenty te 
stały się dla nich spotkaniem z Bogiem żywym.

Światło wiary:
 „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa będzie żył przeze Mnie. 

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. J 6, 57 – 58.

 Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy królestwo 
Boże. (Mk 10,14). Pan Jezus mówił: "pozwólcie", "nie przeszkadzajcie",  kiedy Apostołowie ze względu na 
zmęczenie swego Mistrza utrudniali matkom dostęp do Niego. A On naprawdę był utrudzony. Kiedy więc 
powiedział do Apostołów: „nie przeszkadzajcie" - to przez to dał poznać, że bliskość dzieci, obcowanie 
z nimi, rozmowa, jest dla Niego raczej odpoczynkiem, niż trudem. I raczej radością niż zmęczeniem. (...) 
Oblicze Ojca, którego my tu na ziemi nie widzimy, jest radością królestwa niebieskiego, jest tym ostatecznym 
szczęściem, do którego dążymy przez wiarę w całym ziemskim pielgrzymowaniu. Wy także idźcie tą drogą. 
Homilia wygłoszona w Olsztynie w czerwcu 1991 r. , Jan Paweł II.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba przechodzenia od tradycyjnego przeżywania I Komunii świętej, jako obowiązku i przymusu 

do przeżywania jej jako spotkania z Bogiem Żywym – dającym nam życie wieczne.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od znikomej znajomości Chrystusa do poznania Go jako Osoby żywej, 
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realnej, nieustannie obecnej w naszym życiu, troszczącej się o nas, a także uczącej nas relacji do Boga Ojca.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od traktowania spowiedzi jako tylko odpuszczenia grzechów do przeżywania 

jej jako spotkania z miłującym Bogiem.
 Istnieje potrzeba, aby rodzice przechodzili od biernej postawy wobec I Komunii Świętej do czynnego 

zaangażowania.

REALIZACJA:
 Katecheza przedsakramentalna w szkole.
 Cotygodniowa, niedzielna katecheza dla dzieci i rodziców (osobno) - godz.  15�0.
 Indywidualne spotkania z rodzicami.
 Niedzielna Msza św. dla dzieci i ich rodziców o godz. 1600. – czynne włączanie rodziców w przygotowywanie 

liturgii.
 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 POZIOM
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
CEL: Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania odkrywa  
i naśladuje postawę Chrystusa przez stałą roczną formację oraz uczenie się postaw 
chrześcijańskich w środowisku rówieśniczym.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Formacja dotyczy młodzieży w liczbie ok. 150 osób, w wieku 16 – 18 lat i starszych. Większość osób wymaga 

podstawowej formacji z zakresu Kerygmatu i istoty sakramentów.
 Roczna praca podczas spotkań w małych grupach i rekolekcje ewangelizacyjne są stałą formą przygotowania 

do sakramentu w naszej parafii.

Światło wiary:
 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. Kodeks Prawa kanonicznego, kan. 879.

 Zresztą, jak ukryć obiektywne trudności, jakie stwarza dominująca kultura naszych czasów? Także dla 
dojrzałych chrześcijan jest ona nierzadko barierą w dążeniu do życia w zgodzie z przykazaniami Bożymi 
i opartymi na nich wyraźnymi wskazaniami Magisterium Kościoła. Jest tak w przypadku wielu problemów 
etyki seksualnej i rodzinnej, bioetyki, moralności zawodowej i społecznej, ale także w przypadku obowiązków 
związanych z praktyką religijną i z uczestnictwem w życiu Kościoła. List do kapłanów na Wielki Czwartek 
2002.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby formowana młodzież przechodziła od bierności i nieświadomości życia wiarą do 

pełnego zaangażowania się w Kościół.
 Istnieje potrzeba, aby młodzi ludzie wzrastali w przekonaniu, że mają przyjmować postawy prawdziwych 

chrześcijan w środowisku rodzinnym i społecznym.

REALIZACJA
 Formacja Animatorów – spotkania raz w miesiącu. Wrzesień i październik – dwa razy w miesiącu. Na 

spotkaniach poznawanie postaw Chrystusa wobec Boga Ojca i wobec ludzi.
 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 
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razu w roku).
 Podanie konkretnych propozycji dalszej formacji i zaangażowania dla młodzieży po otrzymaniu Sakramentu 

Bierzmowania jako służba w parafii.

5.2.4 POZIOM
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
CEL: Poradnia Rodzinna odkrywa i naśladuje postawę Chrystusa poprzez solidną 
formację narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz osobiste świadectwo życia 
doradców.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Głębsze uświadomienie nupturientów co do istoty i wymagań Sakramentu Małżeństwa.
 Przybliżenie i uczenie Naturalnego Planowania Rodziny (pokazanie różnych metod).
 Formacja młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Doradcy Życia Rodzinnego 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 
zgodne z nauczaniem Chrystusa.

Światło wiary:
 W sposób szczególny Kościół zwraca się do ludzi młodych, którzy mają wstąpić na drogę życia małżeńskiego 

i rodzinnego, aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piękno i wielkość powołania do miłości i służby 
życiu. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 1.

 Przygotowanie bezpośrednie do sprawowania sakramentu małżeństwa powinno się odbywać w miesiącach 
i tygodniach poprzedzających ślub. Konieczność takiego przygotowania, istniejąca zawsze i w każdym 
przypadku, tym bardziej jest nagląca, gdy chodzi o narzeczonych, którzy jeszcze wykazują braki i doświadczają 
trudności w doktrynie i praktyce życia chrześcijańskiego. W zakres treści tego, co na tej, analogicznej do 
katechumenatu, drodze wiary należy przekazać, winno wejść także pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa 
i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa, jak również przygotowanie 
do podjęcia czynnego i świadomego udziału w liturgicznym obrzędzie zaślubin. Jan Paweł II, Familiaris 
consortio, nr 68

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

nauk przedmałżeńskich, jak i nauczania z NPR.
 Istnieje potrzeba, aby młodzi ludzie przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa coraz bardziej poznawali 

wielkość swego powołania i świadomie realizowali je w życiu małżeńskim.

REALIZACJA:
 Kontynuacja formacji Doradców Życia Rodzinnego.
 Przygotowanie bierzmowanych do podjęcia późniejszych ról żony i męża – ok. 4 spotkania ze wszystkimi 

grupami - współpraca z Animatorami bierzmowanych – IX – X 2007.
 Umieszczenie tablicy informacyjnej o Poradni Rodzinnej i możliwości uczenia się naturalnych metod 

planowania rodziny.
 Rekolekcje specjalistyczne – istota posługi Doradcy Rodzinnego.
 Rekolekcje 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   - 462 85 32
 Anna i Zenon Turlewicz. - 462 90 98
 Mariola i Leszek Kozioł - 505 041 047-8 / 446 91 17
 Teresa Fac   - 694 671 950
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5.3. POZIOM:
LITURGIA
CEL: Wierni odkrywają i naśladują postawę Chrystusa wobec Boga i ludzi przez 
słuchanie Słowa Bożego i nauczania Kościoła, uczestnictwo w sakramentach oraz 
głębsze zaangażowanie się w przygotowanie i udział w liturgii.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Ok. 50% wiernych nie uczestniczy w niedzielnej Mszy Św., w tym bardzo duża część dzieci i młodzieży.
 Istnieje niewielka grupa wiernych, którzy czynnie uczestniczą w przygotowaniu liturgii. Te osoby pięknie 

przygotowują uroczyste liturgie we wspólnocie parafialnej: Triduum Paschalne, celebracja sakramentów, 
wydarzeń.

 Zauważa się braki w przygotowaniu liturgii niedzielnej i świątecznej - obsada funkcji, nieumiejętność pisania 
tekstów liturgicznych.

 Niektórzy spośród wiernych uczestniczących w liturgii nie rozumieją wymowy liturgicznych gestów lub 
wykonują je w sposób niewłaściwy i niedbały.

Światło wiary:
 Wierzącym Kościół powinien stale głosić wiarę i pokutę; ma nadto przygotować ich do sakramentów, 

uczyć wypełniania wszystkiego, co nakazał Chrystus, zachęcać do wszelkich dzieł miłości, pobożności  
i apostolstwa, aby one jasno świadczyły, że jakkolwiek chrześcijanie nie są z tego świata, są jednak światłością 
świata i oddają chwałę Bogu wobec ludzi. Vaticanum II, Konstytucja o Liturgii Świętej, nr 9.

 Liturgia pobudza wiernych, aby „sakramentami wielkanocnymi” nasyceni, „żyli w doskonałej jedności”. 
Modli się, aby „zachowywali w życiu, co otrzymali przez wiarę”. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi 
w Eucharystii pociąga i zapala wiernych do tym gorętszej miłości Chrystusa. Konstytucja o liturgii św., 
nr 10.

 Duszpasterze powinni czuwać, aby czynności liturgiczne odprawiano nie tylko ważnie i godziwie, lecz także 
aby wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie. Vaticanum II, Konstytucja o Liturgii Świętej, 
nr11.

 Jednocząc się z Chrystusem, Lud Nowego Przymierza daleki jest od zamykania się w sobie, staje się 
«sakramentem» dla całego rodzaju ludzkiego, znakiem i narzędziem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, 
światłem świata i solą ziemi dla odkupienia wszystkich. Misja Kościoła jest przedłużeniem misji Chrystusa: 
«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» Ecclesia de Eucharystia, nr 22.

 Liturgia jest wykonaniem kapłańskiego urzędu Chrystusa. Przez Wcielenie Chrystus został Pośrednikiem 
między Bogiem a ludźmi, czyli Najwyższym Kapłanem. Przyjąwszy naturę ludzką stał się On rzecznikiem 
ludzkości. Przez doskonałe posłuszeństwo, a szczególnie przez śmierć na krzyżu, oddał On Ojcu niebieskiemu 
nieskończenie doskonałą cześć, a dla ludzi stał się przyczyną wiecznego zbawienia. Dlatego każdy obchód 
liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu 
świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym 
stopniu”. Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia ona i ukazuje 
Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa, włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. 
Zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich. Liturgia nie wyczerpuje całej działalności 
Kościoła”. Powinna ją poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy może ona przynosić swoje 
owoce w życiu wiernych: nowe życie według Ducha, zaangażowanie w posłannictwo Kościoła i służbę na 
rzecz jego jedności.  KKK 1070 – 1072.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba przechodzenia od biernej obecności na liturgii do świadomego wspólnotowe go przygotowania 

i przeżywania celebracji liturgicznych przez dorosłych, młodzież i dzieci.
 Istnieje potrzeba coraz pełniejszego wprowadzania w codzienne życie postaw Chrystusa odkrywanych 

podczas liturgii.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od niewłaściwego używania znaków chrześcijańskich i przychodzenia na 

liturgię w nieodpowiednim stroju do godnego i pełnego uczestnictwa w liturgii.

REALIZACJA:
 Formacja liturgiczna:

 Homilie o postawach Chrystusa wobec Ojca i przyjmowaniu przez wiernych postaw Chrystusa w liturgii 
– funkcja kapłańska, prorocka i królewska Ludu Bożego.

 Kształtowanie w wiernych postawy uwielbienia, czci i gotowości pełnienia woli Boga na wzór Chrystusa 
– troska o piękną liturgię, modlitwę osobistą i wspólnotową.

 Kształtowanie postawy służebnej – przez przygotowanie liturgii służymy sobie nawzajem i całej 
wspólnocie parafialnej.

 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 
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ogłoszeń, na stronie www oraz w zakrystii.

5.3.1 - POZIOM
MINISTRANCI I LEKTORZY
CEL: Ministranci i lektorzy odkrywają i naśladują postawę Chrystusa w stosunku 
do Boga Ojca i do ludzi przez służbę przy ołtarzu, formację grupową i osobistą oraz 
przykład życia w rodzinie i środowisku rówieśniczym.

UZASADNIENIE:

Sytuacja: 
 W parafii mamy ok. 70 ministrantów i lektorów. 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. 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.

 Jest także grupa dorosłych mężczyzn, którzy posługują przy ołtarzu.

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.

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 naśladowania Chrystusa.
 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 nowych ministrantów i przeprowadzenie kursu 

lektorskiego.
 Systematyczne cotygodniowe spotkania formacyjne.
 Przygotowania 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 i 11�0.
 Ustalenie dyżurów na wszystkie Msze św. w ciągu roku.
 Zatroszczyć się o grupę dorosłych mężczyzn. 

5.3.2 POZIOM
NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ
CEL: Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej odkrywają i naśladują postawę 
Chrystusa przez udzielanie Komunii Św. i formację chorych.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Ukazać wartość ofiarowania modlitwy i cierpienia przez chorych w intencji parafii i całego Kościoła.
 Podtrzymywać chorych w ich cierpieniu i uwrażliwiać rodziny na ich potrzeby.

UZASADNIENIE:
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Sytuacja:
 W parafii posługuje 8 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy posługują wśród ok. 20 chorych. 

Odwiedzanie chorych z Komunią św. odbywa się w każdą niedzielę i święta.

Światło wiary:
 Kiedy tamtejsi mieszkańcy rozpoznali Go, rozesłali gońców po całej okolicy i poznosili do Niego wszystkich 

chorych. I prosili Go, aby mogli dotknąć choćby kraju Jego okrycia. A ci, którzy dotknęli, odzyskiwali 
zdrowie. Mt 14, 34-35.

 Wtedy Drodzy bracia i siostry, tu zgromadzeni i wszyscy na ziemi polskiej chorzy i cierpiący! Niezwykłe jest 
to, co Chrystus mówi. Niezwykłe jest to Jego utożsamienie się z każdym i z każdą z was. To jest zarazem jakaś 
ewangeliczna „karta tożsamości” dla każdego i dla każdej. A św. Paweł, który niejako do końca doprowadza 
myśl zawartą w powyższych słowach Odkupiciela, napisze: „Oto dopełniam w ciele moim cierpienia 
Chrystusa, za Jego ciało, którym jest Kościół” (por. Kol 1,24). Homilia w czasie liturgii Słowa skierowana 
do chorych, nr 5.

 Troska o chorych wyraża się we wspólnym pochyleniu się i czuwaniu przy chorym w jego domu, w serdecznym 
i bezinteresownym „darze z siebie samego”. Lecz większym jeszcze darem jest mądrość i dojrzałość, którą 
otrzymuje się od ciężko chorego: „Wówczas, gdy ciało jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a człowiek 
jakby niezdolny do życia i do działania — owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej się 
jeszcze uwydatnia, stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych” Salvifici doloris, 26 Jan 
Paweł II, Homilia w czasie liturgii Słowa skierowana do chorych, nr 5.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby chorzy coraz pełniej odkrywali swe powołanie do świętości przez ofiarowanie swych 

cierpień i modlitwę za Kościół i zbawienie braci.
 Istnieje potrzeba wskazania chorym ich szczególnego miejsca w Kościele i uwrażliwiania ludzi zdrowych na 

potrzeby osób cierpiących.

REALIZACJA:
 Nadzwyczajni szafarze Komunii św. dbają o swoją formację osobistą – modlitwa, sakramenty, uczestnictwo  

w Grupach Sąsiedzkich, rekolekcje roczne szafarzy, comiesięczne spotkania formacyjne z Ks. Proboszczem.
 Ustanowić grupę wsparcia chorych i ich rodzin – odwiedziny, głębsze włączenie w życie parafii.

5.4.1 POZIOM
KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA
CEL: Rodziny Domowego Kościoła w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają 
i naśladują postawę Chrystusa jako Syna posłusznego swemu Ojcu w wypełnianiu 
Jego woli, który naucza swoich uczniów i posyła ich, by szli i głosili Ewangelię.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Pogłębić wiarę poprzez pielęgnowanie charyzmatu Ruchu Światło - Życie.
 Dawać świadectwo postawy chrześcijanina w środowisku.
 Rozpalić na nowo zapał głoszenia Dobrej Nowiny.
 Zadbać o odnowę małżeństwa i rodziny poprzez dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem  

w małżeństwie, w rodzinie i wobec innych braci.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W bieżącym roku pracy Ruch Światło – Życie będzie realizował temat: „Idźcie i głoście”. W parafii istnieje 

11 kręgów skupiających 50 rodzin. Małżeństwa z dłuższym stażem dzielą się swoim doświadczeniem  
z rodzinami młodszymi.

Światło wiary:
 „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Uczcie ich zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto Ja jestem z Wami. Mt 28, 19-20.
 „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili  

i by owoc wasz trwał. J 15,16.
 Głoszenie Ewangelii nie jest przekonywaniem, ale dawaniem świadectwa o rzeczywistości, która już jest. 

Ewangelizacja ma być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, zostali przez 
Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego. Ks. F. Blachnicki Podręcznik 
rekolekcji.

 Świadectwo słowa bez świadectwa życia jest świadectwem pustyni, niewiarygodnym. Z kolei świadectwo 
życia bez świadectwa słowa nie jest świadectwem pełnym, bo świadectwo musi prowadzić do Chrystusa. Ks. 
F. Blachnicki, Wiara staje się świadectwem.

 Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, 
że są świadkami. Adhortacja Evangelii nuntiandi, nr 41.
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Poziom
 5.4.2

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby rodzice uświadamiali sobie, że to oni są w pierwszymi nauczycielami, od których 

zależy wiara ich dzieci. 
 Istnieje potrzeba krzewienia nowej kultury w środowisku przez kształtowanie postaw prawdziwie 

chrześcijańskich w różnych dziedzinach życia.

REALIZACJA:
 Comiesięczne spotkania formacyjne. Odp. Animatorzy kręgów.
 Codzienna formacja w rodzinie. Odp. Małżonkowie.
 Udział w rekolekcjach formacyjnych, rejonowych Dniach Skupienia, Szkole Animatora. Odp. 

Małżonkowie.
 Uczestnictwo w wydarzeniach parafialnych, spotkaniach Grup Sąsiedzkich. Odp. Małżonkowie.
 Spotkania formacyjne Animatorów Rejonu. Odp. Para Rejonowa.
 Stała oprawa Mszy św. o godz. 8�0 z zaangażowaniem mężczyzn do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 Duchowa adopcja dziecka poczętego 25.03.08. Przygotowanie Deklaracji i oprawy Mszy św.
 Zaangażowanie w przygotowanie rodziców i rodziców chrzestnych przed sakramentem Chrztu św. (współpraca 

w prowadzeniu konferencji w miarę potrzeb).
 Zorganizowanie na terenie parafii warsztatów dla rodziców: „7 sekretów efektywnego ojcostwa”. Jesień 

2007. Odp. Para Rejonowa, Ks. Moderator.
 Zorganizowanie Sylwestrowego Balu Bezalkoholowego. Odp. Para Rejonowa.
 Przygotowanie małżonków do pełnienia posługi pary pilotującej nowe kręgi na terenie parafii i poza nią. Odp. 

Małżonkowie.

5.4.2 POZIOM
LEGION MARYI
CEL: W bieżącym roku duszpasterskim członkowie Legionu Maryi w Łęcznej 
odkrywają postawę Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i ludzi przez apostolat  
i osobistą formację postawy prawdziwego chrześcijanina.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Pogłębienie wiary członków Legionu Maryi, a także członków wspólnot sąsiedzkich, do których 
należymy.

 Uwrażliwić członków Legionu Maryi na wartość apostolatu.
 Odkrywać i kształtować w sobie postawy prawdziwego chrześcijanina.

Sytuacja:
 Legion Maryi liczy 30 członków czynnych i 50 wspierających. Formacja wspólnoty odbywa się poprzez 

cotygodniowe spotkania formacyjne, udział w rekolekcjach legionowych oraz comiesięczne dni skupienia. 
Legion Maryi podejmuje apostolat na rzecz parafii „od drzwi do drzwi”, zakładanie Róż Różańcowych, 
opiekę nad Grupami Sąsiedzkimi, gdzie nie ma Posłańca i przygotowanie liturgii Mszy św. w niedzielę  
o godz. 700.

Światło wiary:
 Legion Maryi na każdym spotkaniu modli się o wiarę, która natchniona nadprzyrodzoną łaską pozwala 

podjąć każdy czyn: Panie, udziel nam wszystkim, którzy służymy pod sztandarami Maryi tak wielkiej wiary 
w Ciebie i takiej ufności do Bogurodzicy, które mogą zdobyć świat dla Ciebie, daj nam wiarę żywą rozpaloną 
miłością. Daj nam wiarę, która będzie nas przynaglała, abyśmy bez ociągania podejmowali wielkie zadania 
dla Boga i dla ratowania dusz. Jezus jest naszym Pośrednikiem u Boga Ojca. Przez Niego mamy się modlić 
z całym Kościołem i iść odważnie przez życie. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny, str. 78.

 Siła jest w naszej słabości, powiedział św. Paweł. Dzieje się tak, gdy zwalczamy nasze słabości, gdy cierpimy 
mężnie w imię Maryi. Frank Duff, str. 31.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba powołania nowych członków czynnych i wspierających, którzy podejmą formację  

w Legionie Maryi.

REALIZACJA CELU:

Parafia:
 Kolportaż prasy katolickiej „Miłujące się” – 300 szt. - każda grupa legionowa w swoim Rejonie.
 Zakładanie Kół Żywego Różańca i opieka nad już istniejącymi.
 Pomoc w Grupach Sąsiedzkich, gdzie nie ma Posłańca.
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Wspólnota:

 Udział w rekolekcjach i dniach skupienia.
 Zorganizowanie rekolekcji legionowych dla członków czynnych i wspierających.
 Obowiązek udziału w spotkaniach w swoich Grupach Sąsiedzkich (co miesiąc).
 Czytanie duchowe: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
 Akcja werbunkowa w świątyni – październik.
 Odwiedzanie członków wspierających z racji świąt legionowych i wydarzeń oraz imienin.
 Wykonywanie prac z harmonogramu – obsada liturgii w niedzielę na Mszy św. o godz. 700, Koronka do 

Miłosierdzia Bożego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czuwanie w I soboty, sprzątanie auli.
 Odwiedzanie radnych z zaproszeniem na rekolekcje.
 Świętowanie „cudownego medalika” – akcja na ulicy.
 Pielgrzymka do Lubartowa, Kozłówki i Częstochowy.

5.4.3 POZIOM
SZKOŁA MODLITWY
CEL: Członkowie „Szkoły Modlitwy” odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 
przez uczenie się i nauczanie innych modlitwy oraz świadectwo życia modlitwą  
i zaangażowanie w ewangelizację.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Przypomnieć charyzmat i określić struktury organizacyjne wspólnoty.
 Stawać się szkołą uczenia sposobów modlitwy i łączenia jej z życiem.
 Pozyskać nowe osoby dla wspólnoty i dzieła ewangelizacji.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Członkowie wspólnoty spotykają się regularnie na formację i posługę we wspólnocie parafialnej.
 Wspólnota ma małą świadomość potrzeby zgłębiania życia modlitwy i uczenia modlitwy innych.

Światło wiary:
 W każdym ważnym momencie misji Jezusa Ewangelia ukazuje nam Go na modlitwie. Jego życie publiczne, 

zapoczątkowane w momencie chrztu, zaczyna się od modlitwy. Również w okresach intensywnego nauczania 
tłumów, poświęcał długie chwile modlitwie. Przed wyborem Dwunastu spędza noc na modlitwie. Modli się, 
zanim poprosi Apostołów o wyznanie wiary po cudownym rozmnożeniu chleba, modli się w samotności, 
na górze modli się, zanim zacznie uczyć modlitwy swoich uczniów. Katechezy Jana Pawła II, Prezbiter 
człowiekiem modlitwy.

 Jesteśmy ludźmi radosnej nadziei. W tęsknym czekaniu wspomaga nas Duch Święty. On uczy modlitwy, 
On też ukazuje jej właściwy przedmiot, On współdziała z chrześcijanami w każdym szczególe życia. Stąd 
wszystko, co ich spotyka, przymnaża im dobra. Nowy Testament, komentarz do Listu do Rzymian.

 Jezus, ucząc modlitwy tych, którzy szli za Nim po drogach Palestyny, powiedział, że „Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Katechezy Jana Pawła II, Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa.

 Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą 
trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. 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. Jan Paweł II, 
Homilia skierowana podczas Liturgii Słowa.

 Zadania apostolskie wspólnoty – Konstytucja Szkoły Modlitwy.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby członkowie Szkoły Modlitwy coraz bardziej poznawali charyzmat wspólnoty.
 Istnieje potrzeba przechodzenia od akcyjności do systematycznej formacji do życia modlitwy.
 Istnieje potrzeba, aby wspólnota stawała się coraz bardziej miejscem, gdzie każdy może się uczyć modlitwy 

i pomagać w tym innym.

REALIZACJA:

Formacja:
 Katechezy o istocie modlitwy i jej różnych formach.
 Katechezy biblijne o modlitwie Jezusa i Jego uczniów.
 Wprowadzanie w różne metody rozważania Słowa Bożego.
 Dzień skupienia dla wspólnoty – listopad 2007.

Ewangelizacja
 Modlitwa wspólnotowa na spotkaniu i codzienna osobista o odnowę naszej parafii i realizację projektu 

NOP.
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 5.4.4 - 5.4.5

 Prowadzenie modlitwy uwielbienia – 3 czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.
 Posługa modlitwą wstawienniczą podczas spotkań Diakonii Modlitwy Wstawienniczej – każdy piątek po 

Mszy św. wieczornej.
 Przygotowanie dorosłych do Sakramentu Bierzmowania.
 Prowadzenie Nowenny do Ducha Świętego razem z Rejonami, odpowiedzialność za nabożeństwo w Wigilię 

Zesłania Ducha Świętego.

5.4.4. POZIOM
RÓŻE PUSTYNI
Cel: Grupa Misyjna Róże Pustyni odkrywa i naśladuje postawę Jezusa Chrystusa 
w stosunku do Boga Ojca, do uczniów i Apostołów przez przeżywanie wydarzeń 
parafialnych, formację osobistą oraz aktywny udział w spotkaniach formacyjnych, 
a także zaangażowanie w Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła
 Przez realizację tego celu zamierzamy;

 Formować u młodzieży dojrzałe postawy współodpowiedzialności chrześcijańskiej za Kościół i Jego 
misję.

 Odkryć paschalną radość Apostoła.
 Powiększyć grupę o nowych uczestników.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W czasie ostatnich czterech lat grupa bardzo się zmniejszyła. Obecnie liczy siedem dziewcząt faktycznie 

zainteresowanych sprawą misji, pragnących poszerzać swoją wiedzę i angażować się na tym polu. Jest jednak 
zbyt mała, by podejmować większe zaangażowania we wspólnocie parafialnej. W takiej sytuacji występuje 
często wśród uczestniczek zniechęcenie i wątpliwości w Boże prowadzenie.

Światło wiary:
 „Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo.” Mt 9, 37-38.
 „Postanawiamy zatem, aby papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostola było rozwijane wśród młodzieży szkól 

średnich. Ufamy, że młodzież, żywa nadzieja Kościoła, który na wzór Chrystusa w sposób szczególny ją 
miłuje potrafi zrozumieć święte ideały ludzi młodych, powołanych do kapłaństwa i chętnie włączy się w 
pomoc swoim rówieśnikom w krajach misyjnych” List Apostolski Pawła VI- Benignissimus Deus.

 „Szukałem was, a wyście do mnie przyszli. Za to wam dziękuję” Jan Paweł II, Watykan – 01.04.2005.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba pogłębienia u młodzieży świadomości ich powołania, wynikającego z Sakramentu Chrztu św. 

oraz z Sakramentu Bierzmowania, wyrobienia przekonania, że zostali wezwani do naśladowania Chrystusa i 
do osobistej współpracy z posłannictwem Kościoła.

REALIZACJA:
 Zorganizowanie loterii fantowej na rzecz misji we współpracy z AM.
 Poprowadzenie różańca w tygodniu misyjnym.
 Udział w Kolędnikach Misyjnych w roli animatorów.
 Przygotowanie liturgii w Niedzielę Dobrego Pasterza – dzień modlitw o powołania kapelańskie i zakonne.
 Wyjazd do Krajowego Centrum Papieskiego Dzieła Misyjnego, nawiązanie kontaktu z osobami 

odpowiedzialnymi za PDPA.
 Systematyczna modlitwa w intencji krajów misyjnych i misjonarzy oraz o powołania misyjne szczególnie 

podczas spotkań – przez cały rok.
 Aktywny udział w wydarzeniach parafialnych przez cały rok.
 Organizowanie wyjazdów na weekendy młodzieżowe do Sióstr FMM w Lublinie.

5.4.5 POZIOM
OAZA MŁODZIEŻOWA
CEL: Członkowie Oazy realizując charyzmat wspólnoty odkrywają i naśladują 
postawę Chrystusa wobec Boga i wobec ludzi przez formację osobistą i wspólnotową 
oraz zaangażowania apostolskie.
 Przez ten cel chcemy osiągnąć:

 Formować się do przyjmowania postaw prawdziwie chrześcijańskich w środowisku rówieśniczym.
 Poznawać i naśladować konkretne postawy Chrystusa wobec Ojca i wobec ludzi.
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 Pogłębiać charyzmat Ruchu Światło – Życie.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być 

doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź  
i chodź za Mną! Mt 19, 20-21.

 Nie wystarczy zaradzić potrzebom kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, należy jednocześnie 
zaspokoić jego pragnienie wartości i głębokich odpowiedzi. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Zarówno gdy chodzi o projekty na 
małą skalę, jak i o wielkie przedsięwzięcia, wolontariat w każdym przypadku powinien być szkołą życia, 
zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości,  
w gotowości do dania daru z siebie. Orędzia Jana Pawła II.

 Drodzy młodzi, żyjecie w okresie pełnym pytań i niepewności, lecz Chrystus wzywa was i rozbudza  
w was pragnienie uczynienia waszego życia wielkim i pięknym, wolę podążania za ideałem, odrzucenie 
zadowalania się przeciętnością i odwagę angażowania się z cierpliwą wytrwałością. Aby odpowiedzieć na to 
wezwanie, ustawicznie starajcie się współżyć z Panem życia, trwając wiernie w Jego obecności na modlitwie, 
w poznawaniu Pism, sprawowaniu Eucharystii i Sakramentu Pojednania. W ten sposób będziecie budować 
i umacniać „swoje wnętrze”, jak powiada Apostoł Paweł. Zażyły serdeczny związek z Panem stanowi także 
tajemnicę owocnego życia, zorganizowanego wokół tego, co jest najważniejsze dla każdej istoty ludzkiej, 
mianowicie dialogu z tym, który jest naszym Stwórcą i naszym Zbawicielem. Jan Paweł II, Przemówienie 
do narodów.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby młodzież z Ruchu Światło – Życie coraz bardziej angażowała się w proces ewangelizacji 

naszej parafii, zgodnie z własnym charyzmatem wspólnoty.
 Istnieje potrzeba, aby młodzież oazowa coraz bardziej dawała świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego 

w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

REALIZACJA:
 Dla wspólnoty oazowej:

 Troska o dzieci Boże – zwiększyć ich liczbę, pogłębić formację, zabawa choinkowa z AM i Dziećmi Maryi 
- Jezus i dzieci.

 Rekolekcje tematyczne – pogłębienie charyzmatu Ruchu Światło – Życie - Jezus i prawo.
 Spotkania w grupkach i ogólne – Jezus i Apostołowie.
 Kiermasz ciast – fundusze przeznaczone na rekolekcje wakacyjne – Jezus i ubodzy.
 Przygotować „znaki rozpoznawcze” dla wspólnoty (koszulki z foską)
 Dla wspólnoty parafialnej:

 Przygotowanie liturgii niedzielnej raz w miesiącu i w każdy piątek – Jezus i Bóg Ojciec.
 Droga Krzyżowa dla młodzieży w Wielkim Poście (współpraca z lektorami). - Jezus i grzesznicy.
 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne – Jezus i uczniowie i Apostołowie.
 Włączenie się w akcję: Mikołaj o tobie nie zapomni: zorganizowanie paczek od wspólnoty – Jezus i ubodzy.
 Poza wspólnotą parafialną:

 Odwiedziny w szpitalu dziecięcym (choinka, dzień Dziecka) – Jezus i dzieci.
 Wizyta w Domu Samopomocy Społecznej – Jezus i chorzy.

5.4.6 POZIOM
RÓŻE RÓŻAŃCOWE
CEL: Wspólnota Róż Różańcowych odkrywa i naśladuje postawę Chrystusa  
w stosunku do Boga Ojca i do ludzi przez modlitwę w intencjach Kościoła 
powszechnego i odnowy parafii  oraz formację osobistą i dzieła apostolskie.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Zaangażowanie wspólnot w formację osobistą – naśladowanie cnót Jezusa i Maryi.
 Pogłębienie świadomości posłannictwa KŻR.
 Rozszerzanie działalności apostolskiej – tworzenie nowych Róż Różańcowych

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W parafii istnieje obecnie ok. 30 Róż Różańcowych. Aktualnie tworzą się następne dzięki zaangażowaniu 

Legionu Maryi.
 W każdą pierwszą sobotę miesiąca Róże Różańcowe mają wspólną Eucharystią z nauką formacyjną. Po Mszy 

św. następuje wymiana tajemnic różańcowych. Liturgię przygotowują kolejno Róże Różańcowe.
 Wspólnota ewangelizuje przez modlitwę różańcową.
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Światło wiary:
 Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego 

rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd 
Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym 
trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. 
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, nr 1.

 Na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy 
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych  
i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez —można by powiedzieć — Serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które 
składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych 
bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób 
ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 
nr 2.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby członkowie KŻR coraz bardziej uświadamiali sobie wartość swego posłannictwa  

w Kościele przez modlitwę i apostolstwo.
 Istnieje potrzeba wspierania stałą modlitwą różańcową wszystkich dzieł apostolskich Ojca Św., Kościoła 

powszechnego i naszej parafii.

REALIZACJA:
 Spotkania z zelatorami raz na kwartał.
 Wydawanie Miesięcznika Różańcowego z intencjami ogólnymi i misyjnymi dla każdego członka KŻR.
 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 POZIOM
AKADEMIA MŁODZIEŻOWA
CEL: Studenci i Instruktorzy ośrodka nr 3 Akademii Młodzieżowej odkrywają  
i naśladują postawę Jezusa Chrystusa w stosunku do Boga Ojca, a także do 
ubogich i dzieci przez aktywny  udział w wydarzeniach parafialnych oraz realizację 
przedmiotów formacyjnych formacja: religijna, społeczna i charakteru.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Pogłębić świadomość bycia Dzieckiem Bożym.
 Odkryć na nowo Dar dla ubogich: Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
 Uwrażliwić i zaangażować się czynnie w pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

UZASADNIENIE:

Sytuacja;
 Studenci nie znają dobrze Osoby Jezusa Chrystusa, tym bardziej Jego postaw. Stąd trudno stosować im pewne 

zasady moralne, postawy chrześcijańskie w codziennym życiu.
 Dzieci i młodzież uczestniczą tylko w „obowiązkowych” Mszach świętych.
 Wiele dzieci ma mentalność małego materialisty tj. angażują się tylko w to, co jest opłacalne dla nich, 

kalkulują, nie licząc się z innymi, a postawa ich jest zazwyczaj  roszczeniowa.

Światło wiary:
 Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 

świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,  
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem  
w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Mt 25,34-36.

 Student Akademii Młodzieżowej rozwija swoje życie duchowe:
 Czyta Pismo Święte.
 Stara się uczestniczyć we Mszy świętej w tygodniu. WPS AM, pkt.1

 Akademia młodych serc.
 Bliźnim radość, pomoc nieść.
 Zapał w dłoniach, w głowach wiedza.
 To jak zbroja dla rycerza. Z Hymnu AM.
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Przemiana:
 Istnieje potrzeba, wzbudzenia w dzieciach i młodzieży naturalnej ofiarności, poczucia solidarności  

z ubogimi.
 Istnieje potrzeba, by studenci i instruktorzy rozumieli sens Eucharystii oraz ją cenili.

REALIZACJA:
 Adopcja na odległość – podjęcie adopcji dziecka afrykańskiego przez Instruktorów i Studentów.
 Wolontariat spółki gimnazjalistek – pomoc w Domu Dziecka w Kijanach.
 Loteria fantowa wspólnie z Różami Pustyni.
 Akcja: Mikołaj o Tobie nie zapomni.
 Pomoc wspólnocie Caritas w organizacji wydarzenia: Mikołaj dla dzieci.
 Kolędnicy Misyjni.
 Raz w miesiącu każda spółka wraz z Instruktorem uczestniczyć będzie w Eucharystii  w dniu zwykłym.
 W ciągu całego roku w czasie spotkań spółek oraz zebrań ogólnych nawiązywać będziemy do celu roku.

5.4.8 POZIOM 
HARCERKI I WILCZKI
Cel: Harcerki i wilczki w bieżącym roku duszpasterskim odkrywają i naśladują 
postawę Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i do ludzi przez formację harcerską  
i religijną, angażując się w życie Parafii i społeczeństwa lokalnego.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Odkrywanie idei harcerskiej wśród harcerek, wilczków i ich rodziców.
 Poznawanie Jezusa w Jego relacjach z Bogiem i ludźmi.
 Zaangażowanie się w konkretną służbę.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Formacja odbywa się na zbiórkach, na wędrówkach, obozach i wyjazdach. W parafii bierzemy czynny 

udział w wydarzeniach i uroczystościach, (przygotowanie liturgii w II Niedzielę miesiąca, warty przy grobie 
Pana Jezusa). Angażujemy się w naszym środowisku lokalnym (Festiwal Piosenki Żołnierskiej, występy  
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach dni Łęcznej). Brakuje odpowiedzialnego zaangażowania 
dzieci i rodziców. Słaba komunikacja między nami. 

Światło wiary:
 „Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze 

świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie 
jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja 
ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, by i oni byli uświęceni w prawdzie.” 
J 17,14-19.

 „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” J 15,12-13.

 „Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.” Mk 10,42-45.

 „Skauting jest środkiem, dzięki któremu najgorszy łobuz może się wznieść do wysokiego poziomu myśli i do 
wiary w Boga”. Baden Powell.

 „Uważamy wszystkich ludzi za swych braci, synów jednego Ojca, którzy mogą osiągnąć szczęście jedynie 
poprzez rozwój wzajemnej tolerancji i dobrej woli, to jest poprzez miłość”. Baden Powell.

Przemiana:
 Przechodzimy  od małego zaangażowania w życie wspólnoty harcerskiej i parafialnej do świadomego w nim 

uczestnictwa.
 Potrzeba poprawić komunikację w drużynie i gromadzie, usprawnić przepływ informacji.
 Potrzeba nawiązać lepszy kontakt z rodzicami harcerek i wilczków, zaprosić do współpracy.

REALIZACJA:
1. Akcja naborowa do drużyny i gromady.
2. Pielgrzymka do Kijan.
3. Dzień Papieski.
4. Festiwal Piosenki Żołnierskiej.
5. Forum Młodych w Warszawie.
6. Zimowiska.
7. Dzień Myśli Braterskiej.
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8. Dzień Modlitw za FSE.
9. Warty przy Grobie Pańskim.
10. Biwaki majowe.
11. Obozy letnie.
12.  Współpraca z Caritasem.
13. Odkrywanie postaw Jezusa wobec Boga i ludzi na apelach ewangelicznych.
14. Spotkania formacyjne i informacyjne z rodzicami.

5.4.9 POZIOM
DZIECI MARYI
CEL: „Dzieci Maryi” odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 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 nr4 i Parafię) 

i w wydarzeniach parafialnych.
 Prowadzić systematyczną formację animatorek.

Sytuacja:
 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 Uroczystości I Komunii Świętej zgłosiły się nowe osoby, pragnące uczestniczyć w spotkaniach.
 Brak czasami zaangażowanie ze strony rodziców i ich troski o chrześcijańskie wychowanie dzieci.

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  

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.
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 Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach i przygotowywanie liturgii na niedzielną Mszę Świętą.

5.5 POZIOM
CARITAS
Cel: Parafialny Zespół Caritas odkrywa i naśladuje postawę Chrystusa w stosunku 
do Boga Ojca i do ludzi przez formację osobistą oraz otoczenie opieką rodzin ubogich, 
wielodzietnych i wszystkich potrzebujących na terenie naszej parafii.

CO ZAMIERZAMY OSIĄGNĄĆ 
 Podejmować formację osobistą.
 Dążyć do zwiększenia środków na pomoc potrzebującym.
 Systematyczną pomoc dla kilku rodzin najbardziej potrzebujących.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Środki na pomoc są od kilku lat na tym samym poziomie, a potrzeby wzrastają.
 Brak informacji od radnych i Posłańców na temat osób potrzebujących pomocy.
 Nieliczny udział członków zespołu w spotkaniach dekanalnych i diecezjalnych Parafialnych Zespołów 

Caritas.

Światło wiary:
 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy 

niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, 
albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 2 Kor 9, 6-7.

 Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne: są jednym przykazaniem. Obydwie te miłości jednak czerpią 
życie z miłości pochodzącej od Boga, który pierwszy nas umiłował. Encyklika Deus caritas est, nr18.

Przemiana:
 Współpraca z radnymi, Posłańcami oraz zaangażowanie innych grup formacyjnych do pomocy w realizacji 

niektórych zadań,
 Udział w spotkaniach dekanalnych i diecezjalnych Parafialnych Zespołów Caritas,
 Udział w rekolekcjach dla Parafialnych Zespołów Caritas lub dla Posłańców.

REALIZACJA
 Pomoc w formie obiadów dla dzieci IX 2007 – VI 2008.
 Pomoc w formie talonów – cały rok.
 Tydzień miłosierdzia – X.2007 / modlitwa różańcowa/.
 Mikołaj dla dzieci – XII.2007 / pomoc w organizacji przez grupę młodzieży/.
 Pomoc świąteczna na Boże Narodzenie – talony.
 Zbiórka trwałej żywności podczas rekolekcji adwentowych.
 Światowy Dzień Chorego – 10.II.2008 – pomoc w przygotowaniu wydarzenia parafialnego.
 Wdzięczność wszystkim darczyńcom – Msza św. i kartki z podziękowaniami – II. 2008.
 Jałmużna Wielkopostna – puszka.
 Pomoc świąteczna na Wielkanoc – 2008 – zbiórka darów w Wielką Sobotę i zrobienie paczek.
 Rozdawanie talonów rodzinom potrzebującym.
 Niedziela Miłosierdzia Bożego – patronalne święto CARITAS – puszka i rozdawanie obrazków z modlitwą.
 Systematyczna pomoc kilku rodzinom najbardziej potrzebującym.
 Całoroczna doraźna pomoc.
 Wsparcie w sytuacjach losowych.
 Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz turnusów rehabilitacyjnych.
 Rozdawanie darów w ramach pomocy z UE. /pomoc młodzieży/.
 Zbiórka ofiar do puszek w każdą trzecią niedzielę miesiąca / IX – VI /.
 Udział w comiesięcznych katechezach formacyjnych oraz rekolekcjach dla Parafialnych Zespołów Caritas 

lub rekolekcjach dla Posłańców. 

6. POZIOM
OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE
Cel: Osoby zaangażowane w duszpasterstwie odkrywają i naśladują postawę 
Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i do ludzi przez współodpowiedzialność  
w realizacji projektu NOP we wspólnocie parafialnej.
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UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Tę strukturę tworzą następujące zespoły: PZK, RZK i SOP oraz odpowiedzialni za grupy formacyjne  

w parafii.
 Zadania zespołów:

 Ocena półroczna i całościowa roku duszpasterskiego 2007/2008.
 Programowanie wszystkich poziomów pracy duszpasterskiej.

 Zespół ma doświadczenie współpracy w oparciu o zasady projektu NOP.
 Zmienił się skład Zespołu Duszpasterskiego (kapłani i siostry).

Światło wiary:
 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. Parafie są żywymi organami jedynego 
Ciała Chrystusowego, jedynego Kościoła, które przyjmują i otaczają opieką zarówno członków wspólnot 
lokalnych, jak i wszystkich, którzy z jakichkolwiek względów do nich docierają, co może łączyć się na 
przykład z pojawieniem się Boga w świadomości człowieka, w jego życiu. Jan Paweł II, Katechezy.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba formacji osobistej i wspólnotowej osób zaangażowanych w duszpasterstwie: duchowej  

i pastoralnej dla skuteczniejszego prowadzenia apostolstwa w duchu komunii.
 Istnieje potrzeba, aby osoby działające w duszpasterstwie jako jeden zespół pobudzały do odpowiedzialności 

za Kościół i wzrastanie w świętości wszystkich wiernych w parafii.

REALIZACJA:
 Dzień Skupienia rozpoczynający pracę zespołu – październik 2007.
 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 2008.

 Programowanie wszystkich poziomów pracy ewangelizacyjnej – Książka Roku 2008/2009. Czas pracy: 
maj – lipiec 2008.

6.1. POZIOM
KATECHECI
Cel: Katecheci Parafii świętej Barbary odkrywają Jezusa i Jego postawy 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. Przez zwolnienia katechetów narosło wiele 
nieporozumień i trudności, które utrudniają stworzeni wspólnoty i wzajemnego zrozumienia.

Światło wiary:
 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie 

dla dusz waszych. Mt 11,29.
  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.
 Chrystocentryzm w katechezie znaczy także, że pragnie się przez katechezę przekazywać nie swoją własną 

naukę, albo jakiegoś innego mistrza, lecz naukę Jezusa Chrystusa, tj. prawdę, której On nam udziela, 
albo ściślej mówiąc, Prawdę, którą On sam jest. Trzeba więc stwierdzić, że w katechezie przez nauczanie 
przekazywany jest Chrystus, Słowo Wcielone i Syn Boży, wszystko zaś inne o tyle, o ile do Niego się odnosi; 
że naucza sam Chrystus, a każdy inny nauczający — jedynie w tej mierze, w jakiej jest Jego zwiastunem 
lub tłumaczem, i w jakiej Chrystus mówi przez jego usta. 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. Niech nie zatrzymuje na sobie samym, na swoich osobistych poglądach i własnych 
postawach myślowych, ani uwagi, ani przywiązania umysłu i serca tego, kogo katechizuje, a zwłaszcza 
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niech nie wpaja innym swych własnych opinii i zapatrywań w taki sposób, jak gdyby wyrażały one naukę 
Chrystusa i świadectwo Jego życia. Trzeba więc, aby do każdego katechety można było zastosować te 
niezgłębione słowa Jezusa: „Moja nauka nie jest moja, ale Tego, który mnie posłał”. To właśnie czyni św. 
Paweł, gdy omawia sprawę najwyższej wagi: „Otrzymałem od Pana to, co z kolei wam przekazałem”. Do 
jakże pilnego studiowania Słowa Bożego, przekazywanego przez Magisterium Kościoła, winien przykładać 
się katecheta; jak głęboka winna być jego zażyłość z Chrystusem i z Ojcem, jak wiele czasu powinien on 
poświęcać modlitwie i jak być oderwanym od siebie samego, aby mógł powiedzieć: „Moja nauka nie jest 
moja”. 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 większej odpowiedzialności za przygotowywanie liturgii Mszy Św. i nabożeństw.

REALIZACJA 
 Comiesięczne spotkania katechetów: godz. 1800 Msza Święta w kościele parafialnym, następnie spotkanie 

formacyjne.
 Systematyczne przygotowywanie liturgii i nabożeństw.
 Poznawanie programu NOP przez lekturę i rozmowy na miesięcznych spotkaniach formacyjnych.
 Przygotowywanie Małego Emaus.

6.2 POZIOM
ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI - KAPŁANI I SIOSTRY
CEL: Kapłani i siostry Parafii św. Barbary odkrywają i naśladują postawę Chrystusa 
w stosunku do Boga i do ludzi 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 trzy 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 
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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.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby członkowie ZD 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 wydarzeniach i spotkaniach, dając przez to świadectwo kroczenia razem z Ludem Bożym drogą wiary 
i świętości.

REALIZACJA:
 Spotkania modlitewne – Liturgia Godzin – każdy piątek o godz. 2115.
 Spotkania duszpasterskie zespołu – drugi piątek miesiąca.
 Rekolekcje roczne z PZK.
 Projekt osobisty rozwoju i zaangażowania.
 Wizyta Duszpasterska – styczeń 2008.
 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
STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI – PZK I RZK
CEL: Parafialny Zespół Koordynacyjny i Rejonowe Zespoły Koordynacyjne 
odkrywają i naśladują postawę Chrystusa w stosunku Boga i ludzi przez realizację 
wydarzeń oraz animację Rejonów i Podrejonów.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W PZK są nowe osoby, które poznają projekt NOP i pracę tego zespołu.
 PZK podejmuje systematyczną pracę duszpasterską – spotkania związane z przygotowaniem, realizacją 

i oceną wydarzeń parafialnych, pracą Grup Sąsiedzkich, a także oceną poprzedniego i programowaniem 
następnego roku duszpasterskiego.

 Spotkania PZK:
 Dobra frekwencja i współpraca w zespole.
 Formacja duszpasterska i z duchowości NOP.
 Nastąpiła poprawa w przygotowaniu oceny wydarzeń. Brak świadectw z wydarzeń.

 Spotkania RZK:
 Większość spotkań w Podrejonach odbywa się systematycznie.
 Słaby przepływ informacji: Podrejon – Rejon: ocena wydarzeń, spotkania sąsiedzkie.

Światło wiary:
 Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 

lekkie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie. Mt 11,29-30.
 Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego, aż On ukształtuje się w nich. „Dlatego też 

dopuszczeni jesteśmy do misteriów Jego życia, z Nim współkształtowani, wespół z Nim umarli i wespół  
z martwych wskrzeszeni, aż wespół z Nim panować będziemy”. KDK 7.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba stałej formacji duchowej i duszpasterskiej tak, aby PZK i RZK jako zespoły pogłębiały 

swoją odpowiedzialność za Kościół lokalny i za drogę odnowy wspólnoty parafialnej.
 Istnieje potrzeba bliższego zapoznania się z III Fazą II Etapu NOP – Jezus Chrystus, by wiedzieć dokąd  

i w jaki sposób prowadzić Lud Boży.

REALIZACJA:
 Rekolekcje wyjazdowe dla członków PZK i RZK związane z celem roku duszpasterskiego i zadaniami tych 

struktur – listopad 2007.
 Formacja duchowa i duszpasterska:

 Formacja biblijna – postawy Chrystusa.
 Aktualne nauczanie Kościoła.
 Duchowość MMM i O. Lombardiego.
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 Współpraca PZK i RZK:
 Ocena wydarzeń – do dwóch tygodni po zakończeniu wydarzenia.
 Informacja o spotkaniach Grup Sąsiedzkich – odpowiedzialni: Podrejonowi.
 Przekaz informacji: list do każdej rodziny – odpowiedzialni: Podrejonowi.
 Członkowie PZK dokonują syntezy zebranych informacji – dwa razy w roku.

8. POZIOM
STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW
CEL: Zespół SOP odkrywa Chrystusa i Jego postawy wobec Ojca i ludzi przez 
zaangażowanie się w pracę duszpasterską, programowanie Książki Roku i formację 
osobistą.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Jako zespół stworzyć Książkę Roku duszpasterskiego 2008/2009 uwzględniając zasady projektu NOP  
i doświadczenia bieżącego roku duszpasterskiego.

 Kontynuować formację do programowania wg metodologii NOP.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Zespół tworzy 5 osób mających duże doświadczenie w projektowaniu wg metodologii NOP.
 Są to osoby mające głęboką świadomość Kościoła i zaangażowane w proces odnowy parafii.

Światło wiary:
 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 Drugiego 
listu do Koryntian.

 Duszpasterze i świeccy uczestniczą w Kościele w posłannictwie prorockim Chrystusa: świeccy — dając 
słowem i życiem chrześcijańskim świadectwo wierze; duszpasterze zaś — rozpoznając, co w tym świadectwie 
jest wyrazem zdrowej wiary, a co ze światłem wiary jest mniej zgodne; natomiast rodzina uczestniczy w tym 
posłannictwie jako wspólnota chrześcijańska, poprzez swój szczególny udział i świadectwo wiary. Familiaris 
consortio, nr 73.

 Kontynuujcie to dzieło Vaticanum II w duchu współpracy i posłuszeństwa pasterzom Kościoła, wciąż uważnie 
odczytując «znaki» czasu. Ze szczególną troską rozbudzajcie świadomość powszechnego kapłaństwa wiernych 
oraz prorockiego powołania świeckich na różnych polach ludzkiej działalności, aby «jaśniej pojmując całe 
swoje powołanie, lepiej przystosowali świat do wzniosłej godności człowieka, dążyli do powszechnego  
i głębiej ugruntowanego braterstwa, a powodowani miłością, odpowiedzieli wielkodusznym i zespołowym 
wysiłkiem wymaganiom naszej epoki. Przesłanie Papieża z okazji 50 rocznicy powstania Ruchu dla 
Lepszego Świata.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby osoby tworzące Struktury Opracowywania Projektów 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 więcej do zadań związanych z oceną i programowaniem, 
zgodnie z duchowością komunii.

REALIZACJA:
 Spotkania formacyjno – robocze:

 Ustalane przez zespół wg potrzeby.
 Przygotowanie Książki Roku na rok duszpasterski 2008/2009.
 Przygotowanie formularza i przeprowadzenie oceny z podsumowaniem półrocznym i rocznym  

(luty i czerwiec 2008).
 Rekolekcje tematyczne z PZK związane z celem roku duszpasterskiego.
 Stała formacja:

 Modlitwa, liturgia, sakramenty, lektura osobista: czytanie Znaków Czasu, znajomość projektu NOP  
i duchowości wspólnotowej.

 Aktualne nauczanie Kościoła, dokumenty NOP.
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Poziom
 9.1 - 9.2

9.1. POZIOM
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
CEL: Zespół Redakcyjny Listu „Droga do Emaus” uczy się postaw Chrystusa przez 
troskę o przekaz Ewangelii wszystkim rodzinom w parafii.

UZASADNIENIE:

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

systematycznie do niemal wszystkich rodzin w Parafii.
 Zauważa się trudność współpracy z Posłańcami i Podrejonowymi odnośnie zbierania świadectw  

o wydarzeniach parafialnych, które stanowią istotną część przesłania ewangelicznego w liście.

Światło wiary:
 Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego 

obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. Redemptoris missio, nr 3.
 Ci, którzy zaangażowani są w dziedzinie środków przekazu społecznego mają do wypełnienia bardzo ważną 

misję; można powiedzieć nawet niezastąpioną. Jedynie społeczność świadoma, zdrowa i zdynamizowana 
zdolna jest podejmować nowe rozwiązania, które odpowiadają jej nowym potrzebom. Orędzia Jana Pawła 
II.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby nowe osoby powołane do zespołu redakcyjnego otrzymały niezbędne przygotowanie 

do pisania tekstów i redagowania listu.

REALIZACJA:
 Troszczyć się o formację duszpasterską i znajomość projektu NOP Zespołu Redakcyjnego.
 Zachować tytuł: „Wy mówicie, a Ja wam powiadam” dla konfrontacji postaw wiernych na co dzień  

z postawami Chrystusa wobec Boga Ojca i wobec ludzi.
 Zespół Redakcyjny uczestniczy w spotkaniach Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.

9.2. POZIOM
DUSZPASTERSTWO POSŁAŃCÓW 
Cel: Posłańcy odkrywają i naśladują postawę Chrystusa wobec Ojca i wobec ludzi 
przez animację Grup Sąsiedzkich i służbę wszystkim rodzinom Parafii przez osobisty 
kontakt przy roznoszeniu listu.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Ok. 250 Posłańców troszczy się o przekaz informacji - roznoszą list do rodzin 5 - 6 razy w roku przy okazji 

wydarzenia parafialnego.
 Ok. 150 Posłańców – Animatorów prowadzi Grupy Sąsiedzkie.
 Formacja Posłańców:

 Rekolekcje roczne związane z celem roku duszpasterskiego.
 Spotkania w Podrejonach przed przygotowaniem wydarzenia.

 Dodatkowo Posłańcy – Animatorzy GS mają:
 Comiesięczne spotkania poświęcone omówieniu tematów konspektów do spotkań w GS.
 Indywidualna pomoc w prowadzeniu GS.

 Duża część Posłańców nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych.

Światło wiary:
 Miłować Kościół i ludzi tak, jak umiłował ich Jezus. Duchowość misyjną cechuje również miłość apostolska 

Chrystusa, który przyszedł, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno jako dobry Pasterz, który zna swe 
owce, szuka ich i daje za nie swoje życie. Kto posiada ducha misyjnego, odczuwa Chrystusową gorliwość  
o dusze i miłuje Kościół, tak jak Chrystus. Redemptoris missio, nr 89.

 Następnym środowiskiem, równie ważnym, jest wspólnota parafialna lub kościelna wspólnota podstawowa, 
która dzięki posłudze swoich duszpasterzy i animatorów powinna umacniać wiarę swoich członków, a także 
wychodzić naprzeciw ludziom stojącym z dala lub obojętnym, wypełniając w ten sposób swoją misję. Żadna 
wspólnota chrześcijańska nie spełni wiernie swojego zadania, jeśli nie będzie wspólnotą misyjną. Orędzia 
Jana Pawła II, Dzieło ewangelizacji posłannictwem chrześcijanina, nr 1.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy – Animatorzy odkrywali swe posłannictwo jako ci, którzy na wzór Chrystusa, 
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swoją postawą wiary i miłości mają służyć innym.

 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy – Animatorzy coraz bardziej troszczyli się o powierzone im wspólnoty  
i miłowali Kościół tak, jak umiłował go Jezus.

 Istnieje potrzeba, aby Posłańcy coraz bardziej świadomie stawali się łącznikami między centrum parafii  
a rodzinami, mając na uwadze przekaz Dobrej Nowiny i wzrost duchowy wszystkich wiernych.

REALIZACJA:
 Rekolekcje tematyczne związane z celem roku (oparte na tematach konspektów).
 Spotkania Posłańców poszczególnych Podrejonów – formacja duszpasterska i dzielenie się 

doświadczeniami.
 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 – termin do określenia.
 Większa mobilizacja Posłańców do uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych – 

odpowiedzialni: Podrejonowi.

9. 3 POZIOM
REDAKCJA EMAUS
CEL: Redakcja „Emaus” odkrywa i naśladuje postawę Chrystusa w stosunku do 
Boga Ojca i ludzi przez upowszechnianie informacji z życia wspólnoty parafialnej, 
zamieszczanie artykułów ukazujących osobiste odkrywanie postaw prawdziwego 
chrześcijanina.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Redaktorzy pisma „Emaus” poddają stałej refleksji zamieszczane w gazecie treści i na bieżąco wprowadzają 

zmiany. Po przeprowadzonej sondzie wśród parafian zgodnie z ich sugestiami wprowadzono nowe działy: 
„Wiara i nauka”, „Problemy, pytania, odpowiedzi”, „Chrzty i śluby”, „Krzyżówka”. Redakcja nawiązała 
współpracę z redakcją „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, gdzie od czasu do czasu publikuje swoje teksty. 
Nawiązana została współpraca z ogólnopolskim serwisem prasy parafialnej www.prasaparafialna.pl, gdzie 
czasopismo „Emaus” zostało zarejestrowane. Tam również zamieszczane są wybrane artykuły z parafialnego 
pisma. 

Światło wiary:
 Nie można też nie wspomnieć o ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej prasie katolickiej, która  

w ogromnym stopniu przyczynia się do szerzenia kultury prawdy, dobra i piękna. (...) Troska o rozwój prasy 
katolickiej dotyczy nie tylko podnoszenia jej poziomu, ale także o zwiększanie zakresu jej oddziaływania. 
Niech zatem odpowiedzialni za nie troszczą się o ich wysoki poziom, w duchu polskiej, katolickiej tradycji 
kulturalnej. Fragment przemówienia Papieża Benedykta XVI podczas zakończenia wizyty w Rzymie „Ad 
limina apostolorum XI 2005” I (pierwszej) grupy biskupów polskich.

 Duch, który pomagał starotestamentowym prorokom badać znaki czasu i odczytywać z nich Boży plan, 
pomaga dzisiaj Kościołowi rozpoznawać znaki naszych czasów i wypełniać swe prorockie zadania, wśród 
których jednym z najważniejszych jest obecnie studium, ocena i właściwe wykorzystanie techniki i środków 
społecznego przekazu. (...). Przekonujemy się zatem, że „pierwszym areopagiem współczesnym jest świat 
środków przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, światową wioskę. Środki 
społecznego przekazu osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym  
i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych”. 
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae, 1992.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba, by redaktorzy „Emaus” podejmowali samodoskonalenie z zakresu warsztatu pracy 

dziennikarza oraz etyki dziennikarskiej, by podnosić jakość pisma i skuteczność jego oddziaływania na 
kształtowanie opinii publicznej w parafii.

 Istnieje potrzeba, by wzbogacić pismo o nowe formy wypowiedzi dziennikarskiej np. reportaż, by uczynić je 
bardziej atrakcyjnym i przystępnym.

 Istnieje potrzeba, by pozyskać do składu redakcyjnego osoby dorosłe, zaangażowane w życie wspólnoty 
parafialnej. Rozbudowana redakcja może wzbogacić pismo o nowe formy przekazu.

 Istnieje potrzeba, by zespół redagujący podjął wspólną formację poprzez udział w rekolekcjach dotyczących 
wspólnoty parafialnej i misji Kościoła we współczesnym świecie.

REALIZACJA:
 Zaproponować redakcji konkretne formy doskonalenia warsztatu dziennikarza np. młodzieżowa redakcja 
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może wziąć udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez i KSM z Centrum Duszpasterstwa 
Młodzieży w Lublinie.

 Pozyskać do składu redakcyjnego osoby dorosłe, zaangażowane w życie wspólnoty parafialnej poprzez 
konsultacje z odpowiedzialnymi wspólnot, Rejonowymi, duszpasterzami. Pozyskać do redakcji osobę o 
zdolnościach plastycznych.

 Zamieścić w „Emaus” informacje o poszczególnych Rejonach, zamieszczać świadectwa i relacje ze spotkań 
we wspólnotach sąsiedzkich, zamieszczać wywiady z parafianami. Ukazywać w tekstach postawę Chrystusa 
wobec Boga Ojca i ludzi w nawiązaniu do konkretnych sytuacji naszego życia.

 Zespół redagujący podejmuje wspólną formację poprzez udział w rekolekcjach parafialnych dotyczących 
celu roku parafii, w sesji NOP „Kościół świat”, w pielgrzymce NOP do Tarnobrzega oraz uczestniczyć  
w spotkaniach PZK (przynajmniej jedna wyznaczona na dane spotkanie osoba).

9.4 POZIOM
TABLICE OGŁOSZEŃ
CEL: Osoby przygotowujące tablice ogłoszeń są zaangażowane w realizację programu 
NOP przez rzetelny przekaz bieżących informacji w parafii i świadectwo życia.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Rozpoczęto przekaz informacji na tablicy ogłoszeń. Nie zawsze były one na odpowiedni czas. Ten sposób 

przekazu jest uzupełnieniem do już istniejących środków informacji.

Światło wiary:
 Środki społecznego przekazu — żadnego z nich nie wyłączając z naszej wdzięcznej pamięci — umożliwiają 

każdemu człowiekowi wstęp na współczesny areopag, gdzie następuje publiczne wyrażanie myśli i wymiana 
idei, rozpoczyna się obieg wiadomości, przekazywane są i odbierane wszelkiego rodzaju informacje. 
Redemptoris missio, 37. Za to wszystko wielbimy naszego Ojca Niebieskiego, od którego pochodzi „każde 
dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały”. Jan Paweł II, Orędzie: Niech Bóg obdarzy mocą  
i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba przechodzenia od przekazywania informacji okresowo do stałego przekazu o wydarzeniach 

związanych z realizacją programu duszpasterskiego, by wzmocnić proces ewangelizacji.

REALIZACJA:
 Zostały zaangażowane nowe osoby - współpraca z grupami formacyjnymi (Szkoła Modlitwy).
 Uczestnictwo osób odpowiedzialnych za przekaz we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w parafii.

9.5 POZIOM
ZESPÓŁ OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ PARAFII
CEL: Zespół obsługi strony internetowej parafii odkrywa i naśladuje postawę 
Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i ludzi przez upowszechnianie w Internecie 
informacji z wydarzeń parafialnych, zamieszczanie świadectw wiernych oraz 
artykułów formujących do przyjmowania postaw prawdziwego chrześcijanina.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Strona internetowa parafii jest na bieżąco aktualizowana, zazwyczaj jeszcze tego samego dnia wprowadzana 

jest informacja ze zdjęciem o wydarzeniu, galeria oraz homilia. Ilość odwiedzin strony rejestrowana jest przez 
licznik i mobilizuje, by podtrzymywać tę formę podawania informacji. Parafianie cenią stronę parafialną,  
o czym zaświadczają na Forum. Dział z Forum potwierdza z kolei zainteresowanie wiernych sprawami parafii. 
Udało się poszerzyć skład redakcji o osoby stale współpracujące i rozbudować stronę o nowe działy: Forum, 
Liturgiczna Służba Ołtarza, Pomoc rodzinie, Harcerze, Stronka Młodzieżowa, Humor, rozbudowano dział 
Katecheza. Wspólnota Akademia Młodzieżowa samodzielnie redaguje swój dział. Nie udało się zorganizować 
sprawnie działającego systemu łączników z poszczególnych wspólnot informujących o podejmowanych 
działaniach.

Światło wiary:
 W środkach przekazu Kościół znajduje cenne wsparcie dla szerzenia Ewangelii i wartości religii, dla 

krzewienia dialogu i współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej, jak również dla obrony tych trwałych 
zasad, które są niezbędne do budowy społeczeństwa szanującego godność osoby ludzkiej i wyczulonej na 
wspólne dobro. Kościół korzysta z nich chętnie w celu dostarczania informacji o sobie samym i poszerzenia 
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granic ewangelizacji, katechezy i formacji, i uważa posługiwanie się nimi za odpowiedź na przykazanie 
Pana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Jan Paweł II, List 
apostolski Il Rapido sviluppo (Szybki rozwój), 2005.

 Metody ułatwiania komunikacji i dialogu pośród członków Kościoła mogą umocnić więzi jedności między 
nimi. Natychmiastowy dostęp do informacji umożliwia [Kościołowi] pogłębienie dialogu ze współczesnym 
światem (...) Kościół może prędzej informować świat o swych przekonaniach i wyjaśniać powody postaw 
w konkretnej kwestii czy konkretnej sytuacji. Może jaśniej słyszeć głos opinii publicznej i wchodzić  
w nieustającą dyskusję z otaczającym go światem, angażując się w ten sposób bardziej bezpośrednio we 
wspólne poszukiwanie rozwiązań wielu pilnych problemów ludzkości. Papieska Rada ds. Środków 
Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 2002.

 Środki społecznego przekazu są niejako forum, na którym ludzie wzajemnie wymieniają swoje poglądy. 
Ta różnorodna wymiana zdań i poglądów przyczynia się do wzbogacenia życia i dojrzalszego postępu. 
Communio et progressio, 1971.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba wspólnej formacji Zespołu obsługi strony internetowej przez uczestnictwo w rekolekcjach 

prowadzących do odkrywania i naśladowania postawy Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i ludzi. 
 Istnieje potrzeba udziału Zespołu obsługi strony internetowej w spotkaniach PZK w celu zapoznania  

z planowaniem wydarzeń parafialnych wspólnoty, w spotkaniach może wziąć udział za każdym razem inny 
reprezentant zespołu.

 Istnieje potrzeba przygotowania dwóch osób do samodzielnego wprowadzania danych na stronę internetową 
parafii.

 Istnieje potrzeba wyeksponowania działu Forum, by wierni mogli interaktywnie uczestniczyć w tworzeniu 
strony internetowej, wymieniać poglądy, zgłaszać propozycje i oczekiwania. Ta nowa forma wymiany myśli 
pozwoli budować więź i nowe doświadczenie wspólnoty między parafianami.

 Istnieje potrzeba wyeksponowania podstron wspólnot posiadających rozbudowane działy informacyjne, aby 
umożliwić zainteresowanym lepszy dostęp do nich.

 Istnieje potrzeba zobowiązania odpowiedzialnych wspólnot do budowy działu Aktualności i przekazywania 
stałej informacji o działaniach wspólnoty. 

 Istnieje potrzeba zorganizowania młodzieżowej redakcji działu Stronka Młodzieżowa.

REALIZACJA:
 Udział odpowiedzialnych redaktorów w sesji NOP „Kościół świat”, w rekolekcjach parafialnych prowadzonych 

nt. celu roku parafii oraz w spotkaniach PZK.
 Nauka obsługi strony internetowej osób współpracujących: wprowadzanie informacji i formatowanie tekstu, 

wprowadzanie galerii zdjęć itp.
 Rozmowa z odpowiedzialnymi wspólnot w celu usprawnienia przepływu informacji o działaniach 

wspólnoty.
 Powołanie redakcji młodzieżowej z osób zaangażowanych w życie Kościoła.
 Rozbudowa i przebudowa wybranych działów strony internetowej.
 Aktualny serwis informacyjny Strony głównej oraz stała aktualizacja poszczególnych działów.

Zespół obsługi strony
Odpowiedzialni: Marzena Olędzka, ks. Andrzej Lupa, s. Halina Herda.
Współpracownicy: Renata Gozdołek, Violeta Miłosz, Agnieszka Nowicka.
Fotografie – Violeta Miłosz, Renata Gozdołek, Marzena Olędzka.
Homilie, kazania – spisują – Violeta Miłosz, Marzena Olędzka.
Odpowiedzialni za informacje:

Strona główna
Aktualności – Renata Gozdołek, Marzena Olędzka i osoby odpowiedzialne za wspólnoty lub wyznaczone przez 

nie, również do redagowania aktualności grup, wspólnot, stowarzyszeń.
Ogłoszenia duszpasterskie – ks. Andrzej Lupa.
Intencje Mszy św. – ks. Paweł Grzebalski.
Zapowiedzi przedślubne – s. Halina Herda.
Informacje parafialne
Historia parafii (kronika) – Marzena Olędzka.
Katecheza – Renata Gozdołek, Krystyna Cieślak.
Ruch dla Lepszego Świata – s. Halina Herda, ks. A. Lupa.
Duszpasterski program NOP – s. Halina Herda, ks. A. Lupa.
Grupy i wspólnoty
Caritas – Teresa Kościk.
Dzieci Maryi – s. Elżbieta Andrzejczak.
Harcerze – Magda Gzik.
Kandydaci do bierzmowania – ks. Marek Maj.
Domowy Kościół – Maria i Józef Piotrowscy.
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Róże Pustyni – s. Aleksandra Truta.
Liturgiczna Służba Ołtarza – ks. Mariusz Kozina, Mateusz Prus.
Akademia Młodzieżowa – Agnieszka Nowicka.
Koła Żywego Różańca – ks. Andrzej Lupa.
Legion Maryi – Anna Ośko.
Szkoła Modlitwy – Violeta Miłosz.
Pomoc w problemach rodzinnych – ks. Andrzej Lupa.
Inne
Pielgrzymki parafialne – Marzena Olędzka.
Misje – Marzena Olędzka.
Prasa parafialna – Marzena Olędzka.
Scena parafialna – Anna Ośko, Renata Gozdołek.
Biblioteka parafialna – Marzena Olędzka.
Artykuły – s. Halina Herda, Marzena Olędzka, ks. Andrzej Lupa.
Świadectwa – s. Halina Herda, Marzena Olędzka.
Galeria – Marzena Olędzka.
Download – ks. Andrzej Lupa.
Linki – Marzena Olędzka.
Siostry FMM – s. Halina Herda.
Stronka Młodzieżowa – 
Humor – ks. Marek Maj.

POZIOM 9.6
BIBLIOTEKA PARAFIALNA
CEL: Zespół prowadzący bibliotekę parafialną odkrywa i naśladuje postawę 
Chrystusa w stosunku do Boga Ojca i ludzi przez osobistą lekturę i promowanie 
literatury religijnej formującej postawę prawdziwego chrześcijanina.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Biblioteka parafialna posiada bogaty księgozbiór literatury religijnej – kilka tysięcy woluminów. Rozbudowane 

działy to: psychologia, religia, powieść religijna dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Biblioteka posiada 
bogatą ofertę prasy religijnej w tym m.in.: ogólnopolskie: Wiadomości KAI, Niedziela, Gość Niedzielny, 
L’Osservatore Romano, miesięcznik dla młodzieży Miłujcie się, tematyczne: Misyjne Drogi, Misje Dzisiaj, 
Jasna Góra, Różaniec, Trzeźwymi Bądźcie, Sekty i Fakty, parafialne: Emaus. Zbiory biblioteki mogłyby być 
bardziej efektywnie wykorzystywane, gdyby korzystała z niej większa liczba czytelników, obecnie jest ich 
około 100. Promowanie zasobów bibliotecznych mogłoby przyczynić się do zwiększenia jej użytkowników i 
tym samym osób pogłębiających swoją formację religijną.

Światło wiary:
 Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem 

skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata 
i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju 
dobra wspólnego. Jan Paweł II, Centesimus annus, 51.

 Rzeczywiście, wszelkie dobra kultury – od kościołów po najróżniejsze zabytki, od muzeów po archiwa 
i biblioteki – stanowią ważny element misji ewangelizacyjnej i działań na rzecz rozwoju człowieka, 
prowadzonych przez Kościół. Jan Paweł II, Dobra kultury w służbie człowieka i Ewangelii.

 Jezus idzie na czele swoich uczniów i żąda, aby każdy czynił to, co On. Mówi: nie przyszedłem, aby mi 
służono, ale by służyć; kto zatem chce być taki jak Ja, niech będzie sługą wszystkich. (...) Jezus wymaga, 
byśmy odważnie wybrali tę samą drogę, co On; byśmy wybrali ją nade wszystko «w sercu», ponieważ nie 
od nas zależy, czy nasza sytuacja zewnętrzna jest taka czy inna. Od nas zależy postanowienie, że będziemy 
posłuszni Ojcu tak jak On – na ile to możliwe – i gotowi do końca przyjąć zamysł, jaki On powziął wobec 
każdego z nas. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży.

Przemiana:
 Istnieje potrzeba promowania biblioteki parafialnej jako źródła formacji postaw wiary, aby przechodzić 

od postawy bierności w kształtowaniu własnych postaw religijnych do odpowiedzialności za osobistą 
formację.

 Istnieje potrzeba promowania konkretnej lektury religijnej, by zachęcać do sięgnięcia po tę lekturę. Często 
wierni szukają tych książek, które są im polecone w  zachęcający sposób.

 Istnieje potrzeba pozyskania nowych współpracowników (najlepiej bibliotekarzy) do zespołu prowadzącego 
bibliotekę parafialną, aby mogła sprawnie funkcjonować w ramach wyznaczonych godzin pracy oraz sprawnie 
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opracowywać nowo nabyty księgozbiór. Obecnie dwie osoby z powodów zdrowotnych nie mogą regularnie 
podejmować dyżurów bibliotecznych.

REALIZACJA:
 Informacja o pracy biblioteki i posiadanym przez nią księgozbiorze na tablicy ogłoszeń.
 Zorganizować „Dzień otwarty biblioteki”, w czasie którego po wygłoszonej homilii o roli literatury religijnej 

w formowaniu postaw prawdziwego chrześcijanina wierni mogliby obejrzeć lokal biblioteki, zapoznać się jej 
zbiorami, otrzymać w darze prezent książkowy lub czasopismo.

 Z okazji Światowego Dnia Książki, który obchodzony jest 23 kwietnia, wspólnie ze sklepikiem zorganizować 
kiermasz książki religijnej – w pierwszą niedzielę po tej dacie.

 Rozbudować i aktualizować dział „Biblioteka parafialna” na stronie internetowej parafii.
 Nadal prowadzić w czasopiśmie Emaus rubrykę „Z parafialnej biblioteki”, należy uatrakcyjnić formę przekazu 

treści.
 Stały, planowy zakup literatury religijnej.
 Poprzez ogłoszenia na stronie internetowej i podczas ogłoszeń mszalnych zwrócić się z prośbą o współpracę 

do osób, które mają ukończone bibliotekoznawstwo lub pragną współpracować z biblioteką.
 Rozpocząć systematyczne wprowadzanie księgozbioru biblioteki do komputerowej bazy danych programu 

BIBLOS, by usprawnić wyszukiwanie potrzebnych pozycji.

10. POZIOM
EKONOMIA I FINANSE– RADA DUSZPASTERSKA
CEL: Radni naszej parafii odkrywają i naśladują postawę Chrystusa przez 
zaangażowanie na rzecz parafii, troskę o dzieła materialne i formację osobistą.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Radni odwiedzają wiernych z pismem „Emaus” i przekazują informacje od i do parafii.
 Współpracują z parafialnym zespołem Caritas odnośnie pomocy ubogim rodzinom.
 Kontynuują formację osobistą, często są to osoby zaangażowane także w ruchy odnowy Kościoła.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 Radni podejmują często trudną i odpowiedzialną służbę w naszej parafii. Mała liczba Radnych skorzystała  

z rekolekcji tematycznych związanych z celem roku. Odnotowano brak Radnych w niektórych blokach.  
W tym roku odbędą się wybory do Rady Duszpasterskiej.

Światło wiary:
 Celem lepszej współpracy niech biskup tworzy w miarę możliwości Radę duszpasterską, w której mają 

uczestniczyć przez wybranych delegatów duchowni, zakonnicy i świeccy. Ponadto niech się stara, by 
praca apostolska nie ograniczała się tylko do już nawróconych, ale by przeznaczono odpowiednią ilość  
i pracowników, i środków na ewangelizację niechrześcijan. Dekret o działalności misyjneJ Kościoła, nr 30.

 Synod wzywał, aby popierać tworzenie rad duszpasterskich, które w razie potrzeby spełniają funkcję organów 
doradczych. W rzeczywistości chodzi tu o zasadniczą formę współpracy i dialogu, a także rozpoznania. Udział 
świeckich w tych radach pozwoli rozszerzyć zakres konsultacji, a zasada współpracy, mającej w pewnych 
przypadkach charakter decyzyjny, będzie stosowana szerzej i odważniej. W aktualnych warunkach świeccy 
mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach 
oraz dla rozbudzania misyjnego zapału w stosunku do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę 
porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia. Christifideles laici,, nr 25, 27.

 Aby świeccy świadomi swej odpowiedzialności za Kościół, chętnie podejmowali współpracę  
z duszpasterzami czy przedstawicielami zakonów w obrębie synodów diecezjalnych czy też rad duszpasterskich  
w poszczególnych parafiach i diecezjach. Redemptor hominis, nr 5.

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 naśladowali Chrystusa przez  angażowanie się w pracę 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.
 Katecheza przy każdym spotkaniu.

 Spotkanie Kapituły raz w miesiącu.
 Wydarzenie parafialne – Wybór Rady Duszpasterskiej – zob. Poziom 1.2.
 Spotkanie opłatkowe.
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Poziom
 11

 Rekolekcje tematyczne - wyjazdowe i na miejscu.
 Sprawy Materialne na rok 2007/2008

 Budowa budynków gospodarczych.
 Zrobienie przęseł do ogrodzenia.

 Zorganizowanie prac i zadań, które mogą być wykonane przez samych Radnych i ich współpracowników.

11. POZIOM
SŁUŻBY TECHNICZNE
CEL: Nasi Parafianie odkrywają i naśladują postawę Chrystusa poprzez służbę  
w Parafii przez wykonywanie dekoracji i innych prac technicznych.
 Co zamierzamy osiągnąć?

 Uwrażliwić osoby zaangażowane w wykonywanie dekoracji i techniczną obsługę wydarzeń na własną 
inicjatywę i odpowiedzialność w tej służbie.

UZASADNIENIE:

Sytuacja:
 W parafii są osoby odpowiedzialne za dekoracje z okazji wydarzeń i świąt liturgicznych. Nie ma grupy 

odpowiedzialnej za dział techniczny – osoby są angażowane wg potrzeb.

Światło wiary:
 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.

 Chodzi nade wszystko o fakt współzależności pojmowanej jako system determinujący stosunki w świecie 
współczesnym, w jego komponentach: gospodarczej, kulturowej, politycznej oraz religijnej, współzależności 
przyjętej jako kategoria moralna. Na tak rozumianą współzależność właściwą odpowiedzią — jako postawa 
moralna i społeczna, jako „cnota” — jest solidarność. Nie jest więc ona tylko nieokreślonym współczuciem 
czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, 
jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, 
wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Sollicitudo rei socialis, nr 38.

Przemiana:
 Potrzeba, aby wierni nabierali coraz większej świadomości, że zaangażowanie się w pomoc techniczną  

w parafii jest ich powołaniem i obowiązkiem.
 Potrzeba, aby wierni sami widzieli potrzebę troski o Parafię i coraz chętniej podejmowali prace przy 

świątyni.

REALIZACJA:
 Przygotowywanie dekoracji do świątyni z okazji uroczystości liturgicznych i wydarzeń parafialnych.
 Uwrażliwianie na pomoc w organizowaniu prac technicznych oraz sprzątania świątyni.
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Program
 N

O
P

Faza
Wstępna I Etap II Etap III Etap

Przygotowanie
Uruchomienie 
pierwszych 
struktur 
uczestnictwa

POWOŁANIE
Do braterstwa, które jest drogą do 
zbawienia.

EWANGELIZACJA
Kultury życia i religijności ludowej.

KATECHEZA
Wszyscy tworzymy Ciało Chrystusa 
i każdy ma swoje miejsce w parafii.

Powołanie 
PZK, RZK, 
posłańców, 
wydawanie 
gazetki 
parafialnej.

FAZA I FAZA II FAZA I FAZA II FAZA III Rok 1 i 2
Kościół
Cel główny:
Lud uświadamia sobie, że jest 
Kościołem, Ludem Bożym. Zaczyna 
przeżywać tajemnicę Kościoła 
jako misterium komunii z Bogiem, 
ze wszystkimi ludźmi i z całą 
rzeczywistością.

Rok 3 i 4
Chrzest, Pokuta
Cel główny:
Lud uświadamia sobie znaczenie 
chrztu i jego wymagania. Odkrywa 
swoje powołanie chrześcijańskie
Rok 5
Bierzmowanie, Małżeństwo, 
Kapłaństwo
Cel główny:
Lud odkrywa swoje 
powołanie profetyczne i swoją 
odpowiedzialność za Kościół i braci, 
odkrywa swoje „drugie powołanie” 
/ po chrzcie/ w małżeństwie, 
kapłaństwie albo w życiu samotnym
Rok 6, 7 i 8
Eucharystia
Cel główny:
Lud uświadamia sobie znaczenie 
Eucharystii. Pogłębia misterium, 
które czyni go Ciałem Chrystusa, 
Kościołem, zaczynem Królestwa
Rok 9
Kongres Eucharystyczny

UWRAŻLIWIANIE 
NA 
BRATERSTWO

Rok 1
 Spotkanie
Cel główny:
Uwrażliwienie całego 
ludu na wartość 
braterstwa.
Rok 2 
Pojednanie
Cel:
Uwrażliwienie na 
braterstwo w słowie 
i geście,
Rok 3
 Braterstwo I
Cel główny:
Pierwsze 
doświadczenie 
braterstwa we 
wspólnocie

PRZEŻYCIE 
BRATERSTWA
W KOŚCIELE

Rok 1
 Braterstwo II
Cel główny:
Uwrażliwieni 
całego ludu na 
wartość braterstwa 
w parafii
Rok 2 
Komunia
Cel główny:
Uwrażliwienie 
całego ludu na 
wartość i obraz 
Kościoła jako 
przestrzeni 
komunii.
Rok 3 
Wydarzenie 
Zbawienne
Cel główny:
Lud przez 
wydarzenia 
znaczące uzyskuje 
przekonanie, że 
braterstwo jest 
droga do zbawienia

BIBLIA

Rok 1
Cel główny::
Cały lud odkrywa Pismo 
św. jako Słowo Boże
Cele pośrednie:
Każda rodzina posiada 
własny egzemplarz 
Pisma św. umiejętność 
posługiwania się nim, 
uświadamia sobie, 
że jest to Słowo 
Boga skierowane do 
człowieka, pragnie 
porównywać je ze 
swoim życiem.
Rok 2
Cel główny:
Cały lud odkrywa Pismo 
św. jako Słowo Boże w 
życiu codziennym.
Cele pośrednie:
Każdy uczy się modlić 
wraz z Pismem św.. 
porównuje życie ze 
Słowem Boga, aby się 
nawrócić i żyć tak jak 
chce tego Bóg.

WIARA

Rok 1
Cel główny:
Lud odkrywa wiarę jako 
sposób życia, sposób 
życia Jezusa Chrystusa.
Cele pośrednie:
Oddać się z ufnością 
Bogu, wyzbyć się 
przyzwyczajeń 
niezgodnych z wolą 
Boga i przyjąć takie 
których od nas żąda, 
przez powiedzenie 
Bogu „ TAK”, przyjąć 
odpowiedzialność za 
następstwa działania 
zgodnego z wiarą. Wiara 
w Boga jest także wiarą 
w człowieka, w jego 
zdolność do nawrócenia.
Rok 2 
Cel główny:
Lud odkrywa, że wiara 
winna być głoszona 
publicznie.
Cele pośrednie:
Pokonać strach i 
opinie ludzkie i zacząć 
publicznie wyznawać 
wiarę.

CHRYSTUS

Rok 1
Cel główny:
Lud odkrywa 
Chrystusa i 
Jego postawy w 
odniesieniu do Boga i 
do ludzi.
Cele pośrednie:
Odkryć, jakimi 
postawami 
wypływającymi z 
Ewangelii winien 
się cechować 
chrześcijanin wobec 
Boga i ludzi.
Rok 2 
Cel główny:
Lud odkrywa 
misterium Chrystusa, 
aby opowiedzieć się 
za Nim.
Cel pośredni:
Odkrycie wcielenia 
Chrystusa jako fakt, 
przez który Bóg 
wybiera człowieka, 
by pełnić wolę Ojca, 
tzn. dać życie dla 
zbawienia wszystkich.

Rok 3 
Synod Parafialny

Tydzień 
Braterstwa

Wydarzenie 
zbawienia

Powstanie Grup 
sąsiedzkich.

Synod Parafialny

Doprowadzenie 
ludzi do publicznego 
wyboru Chrystusa i 
wyznania w Niego 
wiary

Parafia staje się 
wspólnotą wiary

Kongres Eucharystyczny

Doprowadzenie wiernych do 
świadomości, że Kościół jest Ciałem 
Chrystusa
Powstają podstawowe wspólnoty 
Kościelne

Parafia staje się Wspólnotą 
Wspólnot
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WRZESIEŃ 2007
Poniedziałek 3 10 17 24 26 VIII PZK wydarzenie 1.1
Wtorek 4 11 18 25
Środa 5 12 19 26 9 IX RZK - Rozdanie Listu i konspektu
Czwartek 6 13 20 27
Piątek 7 14 21 28 16 IX Wydarzenie 1.1
Sobota 1 8 15 22 29
Niedziela 2 9 16 23 30 30 IX Konspekt
PAźDZIERNIK 2007
Poniedziałek 1 8 15 22 29 7 X PZK
Wtorek 2 9 16 23 30
Środa 3 10 17 24 31
Czwartek 4 11 18 25 21 X List RZK
Piątek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27
Niedziela 7 14 21 28 28 X Konspekt 
LISTOPAD 2007
Poniedziałek 5 12 19 26
Wtorek 6 13 20 27
Środa 7 14 21 28
Czwartek 1 8 15 22 29 18 XI Wydarzenie 1.2
Piątek 2 9 16 23 30
Sobota 3 10 17 24 31
Niedziela 4 11 18 25 25 XI Konspekt
GRUDZIEŃ 2007
Poniedziałek 3 10 17 24 31
Wtorek 4 11 18 25
Środa 5 12 19 26
Czwartek 6 13 20 27
Piątek 7 14 21 28 16 XII List na kolędę 
Sobota 1 8 15 22 29
Niedziela 2 9 16 23 30
STYCZEŃ 2008
Poniedziałek 7 14 21 28 13 I PZK 1.3
Wtorek 1 8 15 22 29
Środa 2 9 16 23 30
Czwartek 3 10 17 24 31 26 I  RZK List
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Niedziela 6 13 20 27 27 I Konspekt
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LUTY 2008
Poniedziałek 4 11 18 25 10 II Wydarzenie 1.3
Wtorek 5 12 19 26
Środa 6 13 20 27
Czwartek 7 14 21 28
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 17 II PZK 1.4
Niedziela 3 10 17 24 24 II Konspekt 
MARZEC 2008
Poniedziałek 3 10 17 24
Wtorek 4 11 18 25
Środa 5 12 19 26 9 III RZK List
Czwartek 6 13 20 27
Piątek 7 14 21 28
Sobota 1 8 15 22 29 29 III Konspekt
Niedziela 2 9 16 23 30 30 III Wydarzenie 1.4
KWIECIEŃ 2008
Poniedziałek 7 14 21 28 30
Wtorek 1 8 15 22 29
Środa 2 9 16 23 30
Czwartek 3 10 17 24 31
Piątek 4 11 18 25 20 IV PZK 1.5
Sobota 5 12 19 26
Niedziela 6 13 20 27 27 IV Konspekt
MAJ 2008
Poniedziałek 5 12 19 26
Wtorek 6 13 20 27
Środa 7 14 21 28
Czwartek 1 8 15 22 29 11 V RZK List 
Piątek 2 9 16 23 30
Sobota 3 10 17 24 31 25 V Wydarzenie 1.5
Niedziela 4 11 18 25
CZERWIEC 2008
Poniedziałek 2 9 16 23 30 1 VI Konspekt
Wtorek 3 10 17 24 4 VI PZK + SOP Podsumowanie
Środa 4 11 18 25 11 VI Programowanie
Czwartek 5 12 19 26 18 VI SOP
Piątek 6 13 20 27 21 VI Zakończenie roku Duszpasterskiego
Sobota 7 14 21 28
Niedziela 1 8 15 22 29
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Rejon II
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Rejon VII
Suma

 
Liczba Grup Liczba Spotkań Liczba Osób Liczba Rodzin
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Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Suma

Liczba Grup Liczba Spotkań Liczba Osób Liczba Rodzin
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Suma
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Rejon I
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Rejon VII
Suma

Spotkania sąsiedzkie
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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 ��� �� ��
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 Kwiecień Alina OP 10/45 752 11 66

Rejon III Ks. Paweł Grzebalski
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

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 Bielecka Teresa Leśna 22 462 71 52
Podrejon 3 Wiklinowa 2, 4, 6 Matys Maria  Wiklinowa 12/1 462 88 95
Podrejon 4 Wiklinowa 8, 10, 12, 14, 16 Brzyska Grażyna Wiklinowa 16/1 462 73 04
Podrejon 5 Wiklinowa 18, 20, 22, 24 Świderska Bożena Wiklinowa 22/18 462 78 94
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