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List ks. Proboszcza
List ks. Proboszcza

Podjęty przed czternastu laty program odnowy parafii stawia przed nami kolejne wezwanie, 
jakie mamy podjąć w nadchodzącym roku duszpasterskim. Właściwe zaplanowanie działań 
duszpasterskich rozpoczynamy od oceny minionego roku i rozeznania sytuacji, w jakiej znajduje 
się nasza parafia, a następnie zaplanowania odpowiednich zadań, dzięki którym będziemy mogli 
pokonać problemy, wobec których stanęliśmy.
Nasza parafia ciągle znajduje się w wieku dojrzewania – okresu buntu, poszukiwanie ideałów, 
chęci wyboru własnych dróg itd.  Dlatego odkrywanie wartości, jaką jest tajemnica mądrej służby 
Chrystusa jawi się dla nas jako najlepszy sposób na przejście przez ten okres i zarazem staje się 
możliwością wzrostu parafii. 
Chrystus staje wobec nas jako mądry rodzic wobec nastoletniego dziecka i nie daje nam 
odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, ale przez doświadczenie poszukiwania prawdy  
i doświadczenie pomyłek, uczy nas prawdziwej mądrości. Patrzy również na  nas już z pewnej 
perspektywy przyszłości, bo wie dokąd mamy zmierzać i co mamy osiągnąć. 
Zatem dobrym doświadczeniem naszej wspólnoty parafialnej będzie odkrycie naszej przyszłości, 
co możemy osiągnąć pozostając wiernymi na drodze odnowy Parafii. Patrzenie w przeszłość  
i wyciąganie odpowiednich wniosków, jak również patrzenie w przyszłość jest zawsze oznaką 
dojrzałości i mądrości. 
Chrystus uczy nas także służby, abyśmy z mądrością umieli patrzeć na nasze posługiwanie  
i widzieć owoce przyszłości. 
Zachęcam zatem wszystkich do podjęcia tej drogi z Chrystusem. Bo służba wobec nastolatka, 
choć niesie wiele utrapienia i wymaga wiele cierpliwości i samozaparcia, jest jednak wielką 
przygodą w budowaniu Kościoła Przyszłości. 
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Część pierwsza – OCENA

1. Synteza oceny poprzedniego roku duszpasterskiego

OCENA DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO
Znaki wzrostu 

•	 Lepiej dopracowane znaki i gesty do wydarzeń 
•	 Większa świadomość  istoty proponowanego gestu i więcej osób podejmujących gest
•	 Więcej osób brało udział w ocenie wydarzeń przez wprowadzenie ankiety, wzrosła świadomość 

potrzeby oceny
•	 Utworzenie grupy liturgicznej – łatwiejsze zaangażowanie wiernych w oprawę liturgii
•	 Nowi ludzie angażują się w organizowanie wydarzeń 
•	 Głębsze zaangażowanie się grup formacyjnych w projektowanie i realizację przyjętych zadań 

(owoc nowej metody programowania)
•	 Bardziej sprawna i skuteczna praca PZK – konkretne omawianie wydarzeń i bardziej precyzyjny 

podział zadań
•	 Z podawanych sugestii wynika, że znaczna część ankietowanych proponuje powtórzenie wydarzeń
•	 Następuje dzielenie się wydarzeniem poza naszą parafią
•	 Wzrost świadomości, że powinniśmy stanowić wspólnotę
•	 Niektóre wydarzenia dawały szczególną okazję do doświadczenia wspólnoty i radości wyrażonej 

przez konkretne gesty
•	 Wzrasta docenienie informacji o wydarzeniu i troska o jej dostarczenie i o właściwe zrozumienie 

gestów i znaków wydarzenia
•	 Głębsze przeżywanie wydarzeń i uwrażliwianie na proponowane treści wydarzenia

Znaki wzrostu z kilku lat
•	 Wzrosła świadomość potrzeby czytania Pisma Świętego
•	 Wzrosła odpowiedzialność i wrażliwość na liturgię
•	 Wzrost więzi braterskich i zrozumienia dla podejmowanego programu
•	 Niektóre wydarzenia stały się tradycją parafii
•	 Wzrosła liczba osób przekonanych co do realizacji programu
•	 Utworzyła się stała grupa Posłańców, która jest w ciągłej formacji i co roku uczestniczy w 

rekolekcjach tematycznych
•	 Odradzają się GS, które przerwały formację z konspektem 
•	 Zmniejsza się anonimowość parafian
•	 Zmniejsza się opór przed realizacją wydarzeń
•	 Proponowane wydarzenia nie budzą już wśród parafian przykrych emocji (odrzucenia, agresji, 

nieuzasadnionej krytyki)
Wykaz problemów

•	 Obojętność i lekceważenie przez część parafian zaproszenia ich do wspólnego przeżywania 
wydarzeń 

•	 Nie podjęcie przez część parafian gestu wydarzeń
•	 Małe zaangażowanie dzieci i młodzieży w przeżywanie wydarzeń
•	 Brak zrozumienia i wrażliwości u części parafian na podejmowany temat, związany z metą roku
•	 Zaniedbania w roznoszeniu listów i docieraniu listu do rodzin
•	 Zaniedbanie informacji zwrotnej i oceny wydarzeń

Miejsca rodzące najistotniejsze problemy
•	 Rodzina: rodzice nie angażują się i utrudniają zaangażowanie dzieci, w wielu wypadkach 

proponują dzieciom inne wartości jak: nauka, angielski itp. kosztem rozwoju duchowego
•	 Historia: tradycyjny model duszpasterstwa wyniesiony z domów rodzinnych przy dość dużej 
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rotacji parafian powoduje spowolnienie procesu odnowy i ewangelizacji parafii
•	 Historia: miniony czas, zmiany mieszkańców są w wielu wypadkach przyczyną zamykania się 

na nowych sąsiadów. Zdarza się, że nowe rodziny odrzucają zaproszenie do włączenia się we 
wspólnotę sąsiedzką.

•	 Brak doświadczenia misyjnego wiernych: w sytuacji pojawiania się nowych rodzin zdarza się, że 
Posłańcy obawiają się wyjść z propozycją zapoznania z realizowanym przez parafię programem. 

•	 Społeczeństwo: atak na Kościół, wyśmiewanie wartości moralnych, konsumpcjonizm, 
sekularyzacja, liberalizm nie sprzyja budowaniu parafii opartej o wspólnoty.

Ocena stopnia osiągnięcia mety
•	 Wszystkie wydarzenia zostały zrealizowane
•	 Nastąpiło uwrażliwianie na cierpliwą miłość Chrystusa
•	 Na podstawie otrzymanych świadectw - wiele osób głęboko przeżyło wydarzenia parafialne
•	 Proponowane gesty były bardziej konkretne i możliwe do zrealizowania dla wszystkich

OCENA DUSZPASTERSTWA GRUP SĄSIEDZKICH

Znaki wzrostu 
•	 Odradzanie się GS
•	 Wzrasta odpowiedzialność Posłańców za GS

Znaki wzrostu z kilku lat
•	 Mniejsza rotacja i wymiana Posłańców
•	 Większa łatwość pracy z konspektem
•	 Wzrost formacji Posłańców, co przekłada się na jakość animacji GS
•	 Większe zrozumienie dla programu i większa akceptacja posługi Posłańców
•	 Następuje mobilizacja Posłańców przez wiernych (np. oczekiwanie na listy)

Wykaz problemów
•	 Brak Posłańców w niektórych klatkach
•	 Przy zmianie Posłańca jest trudność znalezienia nowego, co powoduje zanik spotkań sąsiedzkich
•	 Mała liczba osób uczestniczących w GS
•	 Niewielka liczba dzieci i młodzieży w GS
•	 Brak wielu Posłańców na rekolekcjach i spotkaniach z konspektem
•	 Nie wszyscy członkowie grup formacyjnych uczestniczą  w GS
•	 Małe uwrażliwianie wiernych w homiliach, katechezie na wartość wspólnoty sąsiedzkiej

Miejsca rodzące najistotniejsze problemy
•	 Rodzina: rodzice nie zachęcają swoich dzieci do udziału w GS, a nawet usprawiedliwiają ich 

nieobecność
•	 Historia: GS są w wielu wypadkach traktowane w sposób instrumentalny przez kandydatów do 

sakramentu bierzmowania
•	 Historia: tradycyjny model parafii i religijności wyniesiony z domu staje się czasami przeszkodą 

do otwartości na wspólną modlitwę
•	 Środowisko: zamknięcie, nieufność, zazdrość powoduje brak otwartości na spotkania w GS

Ocena stopnia osiągnięcia mety
•	 Na wszystkie spotkania w ciągu roku zostały przygotowane konspekty
•	 Odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania formacyjne z konspektem dla Posłańców
•	 Nastąpiło pogłębienie wartości cierpliwej miłości Chrystusa w GS za pomocą proponowanych 

konspektów
OCENA DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWEGO
Znaki wzrostu 

•	 Zwiększa się dojrzałość członków grup formacyjnych
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•	 Znaczna część członków GF włącza się w przygotowanie wydarzeń i liturgię
•	 Wzrost liczby członków niektórych wspólnot
•	 Większość członków GF uczestniczy w GS
•	 Systematyczny udział w spotkaniach GF
•	 Wzrosła otwartość członków GF na siebie
•	  Wzrosła troska o formację członków GF
•	 Członkowie GF o wiele dojrzalej podjęli programowanie i ocenę roku

Znaki wzrostu z kilku lat
•	 Członkowie GF w sposób bardziej dojrzały uczestniczą w grupach, doświadczyli wartości 

wspólnoty i czują się coraz bardziej za nie odpowiedzialni
•	 GF coraz częściej podejmują dzieła apostolskie
•	 Wzrasta u członków GF świadomość programu realizowanego przez parafię jak również 

odpowiedzialność za realizowany program
Wykaz problemów

•	 Zbyt małe uwrażliwianie członków wspólnot na to jak ważną rolę pełnią w realizacji programu i 
mety roku. Nie wszyscy członkowie i nie wszystkie grupy formacyjne mają wystarczającą wiedzę 
na temat programu

•	 Brak pełnego zaangażowania się w GF przez niektórych członków i rezygnacja z podjętych 
zobowiązań

•	 Brak pełnej troski duszpasterzy, by meta roku przez poszczególne grupy została właściwie 
zrealizowana

Miejsca rodzące najistotniejsze problemy
•	 Rodzina: ogranicza zaangażowanie się dzieci w życie wspólnoty
•	 Środowisko: konsumpcjonizm nie sprzyja angażowaniu się w GF
•	 GF: nie stanowią do końca środowiska życia charyzmatem, a przez to nie są misyjne

Ocena stopnia osiągnięcia mety
•	 Większość wspólnot zrealizowała prawie w całej pełni zadania zaplanowane na bieżący rok
•	 Wszystkie wspólnoty oddały roczną ocenę pracy (z wyjątkiem jednej)

Problem Podstawowy (najnowsze sformułowanie)

Po czternastu latach realizowania programu problem podstawowy, jakim jest indywidualistyczny 
rozdźwięk między wyznawaną wiarą a praktyką życia objawia się w tym, że nie widzimy 
całości drogi odnowy, patrzymy fragmentarycznie, w działaniach duszpasterskich jest za mało 
myślenia strategicznego, refleksji i właściwej oceny przeżytej drogi.
 Zadania na bieżący rok:

	Ukazać wartości całego programu.
	 Podejmować działania duszpasterskie, które w perspektywie przyniosą owoce i starać się 

je przewidzieć.
	Angażować i formować nowe rodziny i osoby.
	 Przy ocenie ukazywać wartość dokonanej oceny.
	 Podejmować ciągle na nowo służbę z całym oddaniem i cierpliwością, mimo chwilowych 

trudności, mając na uwadze perspektywę i nadzieję na przyszłość.
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Program
 na rok 2009/2010

Część druga: Programowanie

0. Meta Roku duszpasteRskiego 2009/2010

Meta: 
Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej do końca czerwca 2010 r. odkrywali 
tajemnicę mądrej służby Chrystusa poprzez przeżywanie wydarzeń parafialnych i pogłębiali 
tę wartość we wspólnotach na zakończenie 2 etapu procesu odnowy i ewangelizacji parafii.

Kto?  Do końca czerwca 2010 r. wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej
Co?  Odkrywali tajemnicę mądrej służby Chrystusa
Jak?  Poprzez przeżywanie wydarzeń parafialnych i pogłębiali tę wartość we wspólnotach
Gdzie?  Na zakończenie 2 etapu procesu odnowy i ewangelizacji parafii.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:

  Parafia po czternastu latach realizowania programu znajduje się w takiej sytuacji, że nie widzimy 
całości drogi odnowy, patrzymy fragmentarycznie, w pewnym stopniu nie mamy myślenia 
strategicznego. Formacja nie przynosi zamierzonych owoców.

  W dalszym ciągu zauważamy, że istnieje lęk przed pełniejszym zaangażowaniem się, mała troska 
i zainteresowanie się nowymi rodzinami, młodzieżą i dziećmi, zniechęcenie się, znużenie drogą 
odnowy, obawa przed dzieleniem się wartościami, których doświadczamy i nieumiejętność ich 
przekazu.

2. Ideał Kościoła:
  Wolą Bożą jest, abyśmy umieli służyć innym na wzór mądrej  służby Chrystusa.
  Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 

wykończenie? Łk 14, 28. 
  Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 

życie na okup za wielu. Mt 20, 28.
3. Przemiana:

  Należy nieustannie pomagać ludziom w głębszym poznaniu, zrozumieniu i zaangażowaniu 
się w proces odnowy parafii poprzez tworzenie okazji do refleksji i wyciągania wniosków nad 
przeżywanymi doświadczeniami.

  Należy podjąć szczególną troskę o uzupełnienie sieci przepływu informacji z centrum do 
parafian i informacji zwrotnej (ocena wydarzeń).
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1. Duszpasterstwo wspólnotowe

1.1 duszPasterstwo CałośCi

1.1.1 miesiąC: Październik 2009
temat: dalekowzroCzność CeChą ChrześCijanina

wartość: dalekowzroCzność

Meta: 
Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywali tajemnicę dalekowzroczności 
Chrystusa przez zapoznanie się z broszurą informacyjną o NOP oraz odmówienie modlitwy 
w rodzinie lub indywidualnie przez wstawiennictwo Ojca Świętego Jana Pawła II zawierzając 
Bogu przyszłość całej parafii przy okazji Dnia Papieskiego.

Uzasadnienie:
1. sytuacja:
Pomimo tego, że od 14 lat realizowany jest program odnowy parafii wielu wiernych nie ma 
szerszego spojrzenia i wystarczającej wiedzy na temat programu odnowy soborowej prowadzonego 
w naszej parafii. Wielu wiernych, mimo, że bierze udział w realizacji programu nie odnajduje w 
nim pełnej wartości. 
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas, abyśmy patrzyli szerzej na rzeczywistość parafii, a nie fragmentarycznie, 
i abyśmy widząc całość drogi odnowy z nadzieją patrzyli w przyszłość, jak również postrzegali 
wartość drogi, którą obraliśmy.
„Wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie do jakiej 
Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” Flp 3,13-14
3. Przemiana:
Należy dopomóc ludziom, aby odkryli wartość programu odnowy Parafii przez doświadczenie 
radości ze zrozumienia programu i całościowego spojrzenia na odnowę i ewangelizację parafii.
Hasło: Idźmy naprzód z nadzieją
Gest: Gestem będzie przeczytanie broszury o programie NOP i dnia 16 X modlitwa w rodzinie 
w intencji parafii, zawierzając jej przyszłość Panu Bogu za wstawiennictwem Ojca św. Jana 
Pawła II.

Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?

A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 13 IX Dom duszpasterski

2. „List” Redakcja 13 IX, gotowe 
– 1 X Dom duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 10 X W Rejonach

4. Materiały do wykonania gestu: 
Broszura o programie NOP i tekst 
modlitwy

5. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie

kapłan 11 X Podczas Mszy św.

6. Hasło: Idźmy naprzód z nadzieją
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7. Przygotować dekorację w kościele Służby 

techniczne Do 11 X W świątyni

8. Przeżycie liturgiczne wydarzenia

9. Przygotowanie liturgii przez 
poszczególne Rejony:

  Czytania, Psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie

Grupa 
liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

30 IX Dom duszpasterski

10. Tekst modlitwy w rodzinach Redakcja 13 IX, gotowe 
1 X Dom duszpasterski

11. Broszura o programie NOP Redakcja 13 IX, gotowe 
- 1 X Dom duszpasterski

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów 
tym lepiej.)

1. Modlitwa w rodzinach Rodzina 16 X

2. Przeczytanie broszury Indywidualnie dowolnie

C. PODSUMOWANIE 

1. Zebranie informacji o przebiegu 
wydarzenia.

Posłańcy do 20 XI GS

2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP I półrocze Dom parafialny

Notatnik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.2 miesiąC: listoPad 2009
temat: misje Parafialne okazją do doświadCzenia wsPólnoty wiary 
wartość: ukazywanie wartośCi i ideałów

Meta: 
Parafianie św. Barbary w Łęcznej otwierali się na wartości i ideały chrześcijańskie przez 
zasłuchanie się w głoszone nauki i modlitwę w czasie Misji Parafialnych.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Wielu parafian w zderzeniu ze światem gubi swoją tożsamość, wartości i ideały chrześcijańskie  
i wybiera to, co wygodniejsze i przyjemniejsze, a niejednokrotnie niezgodne z duchem Ewangelii. 
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas, abyśmy umieli zachować tożsamość chrześcijańską i umieli żyć Ewangelią 
na co dzień. - Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
– miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 
Mt 6,24
3. Przemiana:
Należy dopomóc ludziom, żeby zobaczyli wartość zasad Ewangelii i nauczania Kościoła przez 
doświadczenie poczucia własnej wartości, jaką daje przynależność do Kościoła.

Hasło: Chrystus drogą, prawdą i życiem
Gest: Gestem będzie modlitwa w intencji Misji Parafialnych i odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych jako znak przyjęcia Chrystusa i służby Ewangelii.

Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK  11 X Dom 
duszpasterski

2. „List” Redakcja 11 X, gotowe 
25 X

Dom 
duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 5 XI W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu: Program 

misji parafialnych z Listem
5. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 

wydarzenie
kapłan  8 XI Podczas Mszy 

św.

6. Hasło: Chrystus drogą, prawdą i życiem
7. Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne Do 14 XI W świątyni

8. Przeżycie liturgiczne wydarzenia
   Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

Rejony:
  Czytania, Psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich Rejonów)

4 XI Dom 
duszpasterski

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej.)

1. W niedzielę poprzedzającą w kościele 
i we wszystkich rodzinach odmówiona 
zostanie modlitwa o dobre przeżycie misji 
parafialnych

wszyscy 8 XI Kościół i rodzina
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2. Podczas jednego dnia misyjnego będzie 

znak uroczystego odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych. Dla tych którzy nie będą 
mogli uczestniczyć w kościele mogą go 
uczynić w rodzinie. 

wszyscy 17 XI Kościół i rodzina

C. PODSUMOWANIE

1. Zebranie informacji o przebiegu 
wydarzenia.

Posłańcy Do 20 XII GS

2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP I półrocze Dom parafialny

Notatnik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.3 miesiąC/ okazja: 6 styCznia 2010 – „trzeCh króli” 
temat: ofiarność to otwieranie drzwi 
wartość: ofiarność – włąCzająC się w niewielkie dzieło wsPólnie budujemy Coś 
wielkiego.

Meta: 
Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywali tajemnicę ofiarności Chrystusa 
przez przyjęcie Kolędników Misyjnych i złożenie ofiary materialnej lub modlitewnej przy 
okazji uroczystości Trzech Króli.

Uzasadnienie:
1. sytuacja: 
Pomimo tego, że zdecydowana większość naszych parafian jest chrześcijanami, to jednak nie 
dostrzega potrzeby ofiarowania swojej służby w dziele misyjnym Kościoła. 
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas postawy ofiarności i otwartości na dzieło misyjne Kościoła: „Ponieważ cały 
Kościół jest ze swej natury misyjny, a dzieło ewangelizacji winno być uznane za fundamentalny 
obowiązek Ludu Bożego, stąd wszyscy wierni, świadomi swojej odpowiedzialności, winni 
wnosić swój udział w dzieło misyjne”. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 781.
3. Przemiana:
Należy dopomóc ludziom w docenieniu postawy odpowiedzialności za misyjną działalność 
Kościoła i za pomoc w ewangelizowaniu świata przez zaproszenie do doświadczenia radości  
złączonej z ofiarowaniem swojego czasu i podzielenia się z innymi darami materialnymi 
 i duchowymi. 

Hasło: Otwórzcie drzwi – Chrystus przychodzi nas ubogacić.

Gest: Gościnne przyjęcie Kolędników Misyjnych i ofiarowanie swojego czasu, grosza i modlitwy 
w intencji misji jako naśladowania ofiarności samego Chrystusa, który nikomu nie żałuje swojego 
czasu ani darów. 

Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?

A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 29 XI Dom 
duszpasterski

2. „List” Redakcja 29 XI, gotowy 
– 

Dom 
duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 13 XII W Rejonach

4. Materiały do wykonania gestu

5. Utworzenie grup kolędniczych 
Animatorzy 
Dzieci Maryi i 
odpowiedzialni za 
GF młodzieży

Do 15 XII Dom 
duszpasterski

6. Przygotowanie materiałów dla Kolędników 
(uwzględnić treść wydarzenia parafialnego) 

Katecheci, Rejon 
I i II Do 10 XII

7. Przygotowanie list kolędników Animatorzy Dzieci 
Maryi i Rejon ... Do 15 XII Dom 

duszpasterski
8. Przygotowanie list rodzin wg Rejonów i 

przydział do grup kolędniczych
Rejon  ... Do 10 XII

9. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie 

kapłan 27 XII Podczas Mszy 
św.
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10. Przygotowanie hasła: Otwórzcie drzwi – 

Chrystus przychodzi nas ubogacić
11. Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne 27 XII W świątyni

12. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Wierni 3 I W świątyni
13. Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

Rejony:
  Czytania, Psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

20 XII Dom 
duszpasterski

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej.) 

1. Rozesłanie Kolędników  Misyjnych Ks. proboszcz
6 stycznia na 
Mszy św. o 
godz. 1000

W świątyni 

2. Odwiedziny Kolędników Misyjnych w 
rodzinach

Kolędnicy Misyjni 6 i 10 stycznia W domach 
parafian

3. Przyjmowanie Kolędników po powrocie Rejon ...

6 stycznia od 
godz. 1100

10 stycznia od 
godz. 1100

Sala Misyjna

C. PODSUMOWANIE 

1. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy 20 I 2010 GS

2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP Czerwiec 2010 Dom 
duszpasterski

Notatnik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.4 miesiąC: luty 2010 - ofiarowanie Pańskie 
temat: odPowiedzialność za dobre wsPółżyCie sąsiedzkie

wartość: odPowiedzialność

Meta: 
Wierni Parafii św. Barbary w Łęcznej byli uwrażliwiani na tajemnicę odpowiedzialności 
Chrystusa przez ofiarowanie gestu życzliwości wobec sąsiadów podczas święta Ofiarowania 
Pańskiego. 

Uzasadnienie:
1. sytuacja:
Pomimo tego, że żyjemy obok siebie to w wielu wypadkach nie zwracamy na siebie uwagi. Jako 
chrześcijanie mało troszczymy się o sąsiadów, więzi sąsiedzkie i ich potrzeby.
1. Ideał:
Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli zatroskani o innych, bo służba innym jest służbą Chrystusowi. 
A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40.
2. Przemiana:
Mamy dopomóc wiernym, aby zobaczyli wartość jaką jest troska o sąsiadów przez przeżycie 
doświadczenia radości i życzliwości ludzkiej wyrażonej w konkretnym geście wobec sąsiadów. 
Hasło: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im tak czyńcie
Gest: Gest życzliwości wobec sąsiada np. przywitanie się, odwiedzenie, zapytanie o zdrowie, 
zrobienie zakupów, zaznajomienie się z nowymi sąsiadami, zaproszenie do siebie jako wyraz 
ofiarowania swego czasu i siebie innym na wzór Chrystusa.

Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 10.01.2010 Dom 
duszpasterski

2. „List” Redakcja
10. 01, 
gotowy – 
17.01

Dom 
duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy do 24 
stycznia W Rejonach

4. Katecheza w niedzielę poprzedzającą wydarzenie kapłan 31 stycznia Podczas 
Mszy św.

5. Hasło: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im 
tak czyńcie

6. Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne 30 stycznia W świątyni

7. Przygotowanie liturgii przez poszczególne 
Rejony:

	Czytania, Psalm
	Modlitwa wiernych
	 Procesja z darami, uwielbienie

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

16 stycznia Dom 
duszpasterski

8. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Wierni 2 II świątynia

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej.)

1. Wykonanie gestu życzliwości wszyscy 2. 02. 2010 parafia

C. PODSUMOWANIE

1. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia. Posłańcy Do 15 III GS
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2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP Czerwiec 

2010
Dom 
duszpasterski

Notatnik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Książka Roku 2009/2010

16

W
yd

ar
ze

ni
e 1

.1
.5

.

1.1.5 miesiąC/ okazja: 1 kwietnia 2010 – wielki Czwartek

temat: troska o wsPólnotę to troska o liderów

wartość: troska o wsPólnotę 
Meta: 

Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej zostali uwrażliwieni na wartość 
troski o wspólnotę przy okazji dzielenia się chlebem i modlitwy za kapłanów z racji Roku 
Kapłańskiego podczas spotkań sąsiedzkich w Wielki Czwartek.

Uzasadnienie:
1. sytuacja:
Mimo wielu doświadczeń wspólnej drogi odnowy parafii wciąż wielu nie dostrzega potrzeby 
troski o wzajemne zbawienie i angażowania się w budowanie wspólnoty, tak na poziomie 
społeczności cywilnej, jak i na poziomie parafii. 
2. Ideał:
Bóg zaprasza nas do pogłębienia w sobie troski o wspólnotę parafialną. Flp 2,4 - Niech każdy ma 
na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.
3. Przemiana:
Należy dopomóc ludziom zatroszczyć się o wspólne budowanie takiego „dobra wspólnego”, 
jakim jest parafia poprzez doświadczenie, że także od nich zależy jakość „liderów” potrzebnych 
każdej wspólnocie. 
Hasło: Dzielmy się wiarą jak chlebem 
Gest: Wzajemne zaproszenie się na wspólne spotkanie, dzielenie się chlebem i modlitwa za 
kapłanów w czasie spotkań sąsiedzkich w Wielki Czwartek jako znak troski o budowanie 
wspólnoty.

Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 7 III 2008 Dom 
duszpasterski

2. „List” Redakcja 7 III, gotowe 
-15 III

Dom 
duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 20 III W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu:

  4.1. Chlebek PZK 1 IV Dom 
duszpasterski

  4.2. Modlitwa za kapłanów Redakcja 7 III, gotowe na 
15 III

Dom 
duszpasterski

5.  Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie kapłan 28 marca 2010 Podczas Mszy 

św.
6. Hasło: Dzielmy się wiarą jak chlebem.
7.  Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne do 27 III W świątyni
8. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Parafianie 1 IV W świątyni
9.  Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

Rejony:
  Czytania, Psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

17 III Dom 
duszpasterski

10. Informacja przypominająca o wydarzeniu 
wywieszona na klatkowej tablicy ogłoszeń GS 29 III W klatce
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B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej).

1. Wzajemne zaproszenie na spotkanie 
sąsiedzkie

Grupa Sąsiedzka Do 1 IV W GS

2. Posłańcy albo przedstawiciel wspólnoty 
bierze chleb z kościoła po liturgii Wielkiego 
Czwartku

Grupa Sąsiedzka 1 IV W GS

3. Spotkanie w mieszkaniu i łamanie się 
chlebem, składanie życzeń i modlitwa za 
kapłanów

Grupa Sąsiedzka 1 IV W GS

C. PODSUMOWANIE 
1. Zebranie informacji o przebiegu 

wydarzenia.
Posłańcy Do 1 V GS

2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP 9 VI Dom 
duszpasterski

Notatnik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.6 miesiąC: maj 2010 – dzień matki i dzień ojCa

temat: bezinteresowna służba w rodzinie

wartość: radość bezinteresownej służby

Meta: 
Wszyscy mieszkańcy parafii św. Barbary w Łęcznej doświadczali radości bezinteresownej 
służby poprzez wykonanie dobrego uczynku wobec rodziców (żyjących lub zmarłych) z 
okazji Dnia Rodziców.

Uzasadnienie:
1. sytuacja:
Pomimo tego, że zdecydowana większość naszych parafian jest chrześcijanami, to w wielu 
rodzinach dostrzegamy roszczeniową postawę dzieci. Zauważa się gubienie radości ze służby  
w rodzinie jak również nieumiejętne wychowywanie młodego pokolenia do służby innym.
2. Ideał:
Jezus wskazuje na Siebie jako tego, który umiał przyjąć postawę sługi dlatego oczekuje od nas 
bezinteresownej i radosnej służby w rodzinie, dzięki której wzrasta Królestwo Boże. 
J 13,14 - Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać 
nogi. Rz 12,10 - W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich 
wyprzedzajcie.
3. Przemiana:
Należy dopomóc ludziom, aby odkryli wartość bezinteresownej służby w rodzinie przez 
doświadczenie tego, że więcej jest radości w dawaniu niż braniu dokonując gestu życzliwości 
wobec rodziców.
Hasło: Kochaj Ojca swego i Matkę swoją
Gest: Z radością wykonany dobry uczynek wobec rodziców (żyjących lub zmarłych)

Realizacja: 
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 18 IV Dom 
duszpasterski

2. „List” Redakcja 18 IV Dom 
duszpasterski

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy 15 V W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu: Dobre chęci!
5. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 

wydarzenie
kapłan 23 V Podczas Mszy 

św.

6. Hasło: Kochaj Ojca swego i Matkę swoją
7. Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne Do 23 V W świątyni

8. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Wierni 23 V W świątyni
9. Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

Rejony:
	Czytania, Psalm
	Modlitwa wiernych
	 Procesja z darami, uwielbienie

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

12 V Dom 
duszpasterski

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów 
tym lepiej.)
1. Każdy podejmuje się wykonania dobrego 

uczynku wobec rodziców
wszyscy 26 V w rodzinach
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C. PODSUMOWANIE
1. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia. Posłańcy Do 10 VI GS

2. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP Czerwiec 
2010

Dom 
parafialny

Notatnik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Książka Roku 2009/2010

20

D
us

zp
as

te
rs

tw
o 

w
sp

ól
no

to
w

e 1.2 duszPasterstwo gruP sąsiedzkiCh

Meta:
Uczestnicy Grup Sąsiedzkich do końca czerwca 2010 r. odkrywali i pogłębiali 
tajemnicę mądrej służby Chrystusa przez rozważenie i pogłębienie dziewięciu tematów  
w comiesięcznych spotkaniach sąsiedzkich.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że w parafii ok. 130 grup spotyka się systematycznie na rozważaniu słowa Bożego 
wg wartości roku opracowanej w konspektach, to jednak zauważa się, że część uczestników nie 
dostrzega wartości tych spotkań jako służby we wspólnocie sąsiedzkiej i parafialnej.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, abyśmy głębiej zaangażowali się we wspólnotę i umieli jej służyć na „wzór 
Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu” Mt 20,28.
3. Przemiana:
Należy pomóc uczestnikom Grup Sąsiedzkich w pełniejszym zaangażowaniu się w spotkania 
sąsiedzkie przez głębsze uświadomienie im, że te spotkania i formacja według tematów daje im 
szansę wzrastania, a tym samym pozwala im włączać się do bardziej skutecznego budowania 
parafii jako wspólnoty wspólnot żyjących słowem Bożym i służących sobie wzajemnie.

Realizacja:
Przygotowanie konspektów na każdy miesiąc na tematy związane z celem roku.
1. Tematy konspektów odpowiadają wartościom wydarzeń w poszczególnych miesiącach.

  Wrzesień: Tajemnica poświęcenia
  Październik: Tajemnica dalekowzroczności
  Listopad: Ukazywanie wartości i ideałów 
  Grudzień: Umiejętność wykorzystania zdobytego doświadczenia
  Styczeń: Kolęda – Tajemnica ofiarności
  Luty: Współodpowiedzialność za sąsiedzkie potrzeby 
  Marzec: Konsekwencja i wierność dobru osoby  
  Kwiecień: Troska o wspólnotę
  Maj: Radość bezinteresownej służby
  Czerwiec: Zdobywanie umiejętności pokonywania trudności

2. Comiesięczne spotkania według konspektu przygotowanego na podstawie mety ogólnej roku.
3. Spotkania duszpasterzy w grupach potrzebujących pomocy w formacji (powstanie GS, 

zmiana Animatora).
4. Podczas niedzielnych kazań – 4 razy w roku: uwrażliwianie i zachęta do trwania w GS.

2. duszPasterstwo środowiskowe

2.1 dzieCi

2.1.1. dzieCi maryi

Meta:
Do końca czerwca 2010 roku  Dzieci Maryi zostały uwrażliwione na tajemnicę mądrej 
służby Chrystusa poprzez włączenie się w przeżywanie wydarzeń parafialnych w ramach 
specjalnych katechez dla dzieci.

Uzasadnienie
1. Sytuacja:
Pomimo, że spotkania formacyjne odbywają się regularnie, to jednak u niektórych członków grupy 
nadal dostrzega się niesystematyczność, bierność oraz brak aktywnego zaangażowania się w 
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formację i działalność grupy. Podjęta formacja animatorów wymaga kontynuacji, z uwzględnieniem 
przygotowania ich do większej aktywności oraz dzielenia współodpowiedzialności za całą 
grupę. Spotkania formacyjne w grupach wiekowych obejmują określoną liczbę osób, istnieje 
zatem potrzeba częstszych spotkań w całości grupy, celem większej integracji oraz dzielenia 
odpowiedzialności za podejmowane działania.
2. Ideał:
Maryja poprzedza nas wszystkich w pielgrzymce wiary, nadziei, zjednoczona z Chrystusem, 
który przyszedł, aby „dać życie na okup za wielu”.
„Życie moje oddaję za owce” J 10,15.
3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom i animatorom grupy Dzieci Maryi doświadczyć radości z 
zaangażowania się i regularnego uczestnictwa w spotkaniach oraz zdobywania mądrości przez 
dzielenie się swymi doświadczeniami, a przez to uczenia się służby wspólnocie na wzór Chrystusa.

Realizacja:
1. Opracowanie tematycznych spotkań formacyjnych w formie konspektów.
2. Włączenie „nowych” animatorów w prowadzenie grup – 1 raz w miesiącu spotkania 

formacyjne dla animatorów.
3. Włączenie członków grupy w przeżywanie poszczególnych wydarzeń parafialnych oraz 

dokonywanie oceny wydarzenia – każdy animator w grupie, którą prowadzi.
4. Zaangażowanie w akcję Kolędników Misyjnych, Adopcję Serca  i inne.
5. Przygotowywanie członków grupy do udziału w nabożeństwach okresowych oraz liturgii.
6. Zorganizowanie spotkań integrujących całą grupę Dzieci Maryi – 4 razy w ciągu roku. 

Poszczególne grupy przygotowują kolejne spotkania.

2.1.2 oaza dzieCi bożyCh 

Meta: 
Dzieci Boże z parafii św. Barbary do czerwca 2010 roku odkrywały mądrą służbę Chrystusa przez 
głębsze poznanie charyzmatu wspólnoty i bardziej systematyczne zaangażowanie się w formację.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja
Grupa dzieci Bożych nie ma dotychczas opracowanego planu spotkań i formacji, co utrudnia 
pracę formacyjną z dziećmi.
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby dzieci odkrywały Jego miłość i mądrość oraz wdrażały się do postawy wzajemnej 
służby.
3. Przemiana:
Należy dopomóc dzieciom doświadczyć radości głębszego zaangażowania w formację przez 
pokonanie niesystematyczności, a tym samym uczenia się postawy odpowiedzialności za podjęte 
zadania i bardziej świadomego uczestnictwa we wspólnocie parafialnej.

Realizacja:
1. Podział dzieci Bożych na grupy wiekowe w celu dostosowania formacji i pełniejszego 

zaangażowanie się dzieci.
2. Przygotowanie planu formacji na cały rok: przeprowadzenie spotkań tematycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem postawy odpowiedzialności i służby wobec drugiego 
człowieka.
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2.2.1 oaza Młodzieżowa

Meta:
Oaza Młodzieżowa z parafii Św. Barbary do końca czerwca 2010 r. pogłębiła tajemnicę 
mądrej służby Chrystusa przez bliższe poznanie charyzmatu wspólnoty i służbę bliźniemu.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że prowadzona jest stała formacja grupy zauważa się, że zaniedbywana jest formacja 
animatorów, przez co tracą oni motywację i siłę do prowadzenia powierzonych sobie małych grup. We 
wspólnocie jest zbyt mała odpowiedzialność za siebie nawzajem. Nowe osoby mają trudności w głębszym 
zaangażowaniu się w duchu wzajemnej służby.
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas, abyśmy czerpali z Jego Miłości i Mocy, jaką nam daje w słowie Bożym, 
w Eucharystii, sakramentach i ciągłej formacji: „Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić” J 15,5.
Żeby zrozumieć głębiej słowa: diakonia, służba, musimy sięgnąć do prawzoru, jakim jest 
Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem po to, by służyć człowiekowi. Bóg potrafi służyć, 
oto tajemnica Wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa. Całe Jego życie jest służbą, wobec Ojca i 
wobec nas, wobec ludzi. /ks. Franciszek Blachnicki/
3. Przemiana:
Należy dopomóc młodzieży  w otwarciu się na innych i w podejmowaniu zadań w duchu służby, 
a to poprowadzi do postawy odpowiedzialności za innych, dostarczy radości dawania siebie 
innym oraz umocni wspólnotę w duchu miłości braterskiej.

Realizacja:
	 Jeden raz w tygodniu spotkania dla animatorów.
	Kapłan odpowiedzialny za grupę pełniej zaangażuje się w życie wspólnoty (obecność, 

czuwanie nad realizacją zadań).
	 Przeprowadzenie ewangelizacji w szkole 
	Rekolekcje wyjazdowe dla całej Oazy (3 dni).
	Utworzenie diakonii we wspólnocie.
	Cotygodniowa niedzielna jutrznia dla całej wspólnoty.
	 Przygotowanie jednej adoracji dla młodzieży z całej parafii.
	Wyjazd do Domu Dziecka.
	Zorganizowanie weekendowego Dnia Wspólnoty dla oaz z całej archidiecezji.
	 Systematyczny dyżur liturgiczny w każdy piątek i III niedzielę miesiąca.
	 Przygotowanie programu spotkań ogólnych.

2.2.2 akademia młodzieżowa

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. studenci Akademii Młodzieżowej byli uwrażliwiani na tajemnicę 
mądrej służby Chrystusa przez pogłębienie formacji do życia ideałami AM i włączenie się 
w przygotowywane inicjatywy jako służba innym.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo stałej formacji zauważa się, że studenci nie w pełni identyfikują się z ideałami AM. 
Instruktorzy i kurs gimnazjalny mniej angażuje się na rzecz AM, zmniejsza się grupa instruktorów 
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podejmujących kolejne stopnie Drogi Rozwoju.
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas, abyśmy przez wierność ideałom AM coraz bardziej przybliżali się do 
Niego: „pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”.
3. Przemiana:
Należy dopomóc studentom AM odkryć na nowo ideały wspólnoty oraz doświadczyć radości 
zaangażowania się na rzecz innych w AM i w parafii, co prowadzi do postawy wierności podjętym 
zobowiązaniom i mądrego zaangażowania się we własny rozwój i służbę innym w konkretnych 
sytuacjach.

Realizacja:
  Zorganizowanie wraz z harcerkami Festiwalu Piosenki Żołnierskiej.
  Przeprowadzenie akcji Mikołaj o tobie nie zapomni.
  Włączenie się do Kolędników Misyjnych w ramach wydarzenia parafialnego.
  Przygotowanie Tygodnia Społecznego.

2.2.3. HaRceRki

Meta

II Drużyna Łęczyńska Harcerek z parafii św. Barbary do końca czerwca 2010 roku została 
uwrażliwiona na tajemnicę mądrej służby Chrystusa poprzez comiesięczne zbiórki zastępu 
zastępowych.

Uzasadnienie
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że harcerki są już od dłuższego czasu zaangażowane w formację harcerską i 
uczestniczą regularnie w zbiórkach, zauważa się niechęć do realizacji obowiązków płynących 
z pełnionych przez nie funkcji. Powoduje to nieskuteczne funkcjonowanie całego zastępu i 
zniechęcenie zastępowych.
2. Światło wiary:
Bóg oczekuje od nas mądrej służby na rzecz całej wspólnoty harcerskiej i parafialnej, wyrażającej 
się w rzetelnym wypełnianiu powierzonych zadań w drużynie, co sprawi, że bardziej wykorzysta 
dary i talenty harcerek w służbie sobie nawzajem i innym.
„Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 
członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście 
Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami.” 1 Kor 12, 26-27
3. Przemiana:
Należy dopomóc harcerkom doświadczyć radości służby zastępowych swoją wiedzą i 
umiejętnościami na rzecz całej drużyny, a także zmotywować wszystkich członków do współpracy 
z zastępowymi, a to poprowadzi do odkrycia, że wzrastanie we wzajemnej służbie wewnątrz 
drużyny przyczynia się do wzrostu całej wspólnoty parafialnej. 

Realizacja
1. Zorganizowanie comiesięcznych zbiórek zastępu zastępowych.
2. Zorganizowanie 5 tematycznych warsztatów w ciągu roku dla harcerek pełniących określone 

funkcje w zastępach. Na warsztatach druhny pogłębią swoją wiedzę dotycząca technik 
harcerskich.

3. Przeprowadzenie w zastępach regularnego, tematycznego rozważania Słowa Bożego  
w oparciu o wartości roku.
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Meta:
Do końca czerwca 2010 r. ministranci i lektorzy pogłębiali tajemnicę mądrej służby 
Chrystusa przez głębsze poznanie znaczenia liturgii i bardziej świadome angażowanie się 
w służbę liturgiczną.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo stałej formacji służby liturgicznej zauważa się niezrozumienie wartości tej posługi i 
niedojrzałe jej pełnienie, które objawia się przez opuszczanie wyznaczonych dyżurów i spotkań 
formacyjnych.
2. Ideał:
Bóg oczekuje od ministrantów i lektorów świadomej i mądrej służby przy ołtarzu, aby z pełnym 
zaangażowaniem służyli Chrystusowi i wspólnocie parafialnej przez pobożne i odpowiedzialne 
wypełnianie obowiązków ministranta i lektora: „Służcie Panu z bojaźnią” Ps 2,11.
3. Przemiana:
Należy dopomóc ministrantom i lektorom odkrywać wartość służby przy ołtarzu jako usługiwanie 
samemu Chrystusowi i umożliwianie doświadczenia piękna liturgii zgromadzonej wspólnocie, a 
to może im dać motywację do bardziej odpowiedzialnego i radosnego zaangażowania się we 
wspólnocie Kościoła.

Realizacja:
1. Wprowadzenie stopni liturgicznych.
2. Objęcie formacją grup ministranckich przez odpowiednio przygotowanych do tego 

animatorów.
3. Konsekwentne egzekwowanie pełnienia wyznaczonych dyżurów i obecności na spotkaniach 

formacyjnych.
4. Zadbanie o odpowiednie postawy, gesty, zachowanie się poza świątynią oraz ubiór podczas 

służby przy ołtarzu ministrantów i lektorów.

2. 3 dorosłych

2.3.1 doMowy Kościół

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. rodziny DK pogłębiały tajemnicę mądrej służby Chrystusa poprzez 
troskę o małżeństwa, które doświadczają trudności w podejmowaniu systematycznej 
formacji w Ruchu Światło - Życie oraz utworzenie nowego kręgu.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, iż zauważalny jest wzrost dojrzałości w przynależności do Ruchu i w trosce o 
formację mający wyraz w wypełnianiu zobowiązań, wyjazdach na rekolekcje i służbie w parafii, 
to nadal zauważa się niechęć uczestniczenia w  spotkaniach formacyjnych. Jest 5 małżeństw, 
które potrzebują szczególnej pomocy. Dostrzega się słabe zaangażowanie w tworzenie nowych 
kręgów.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby wspólnoty małżeństw wzrastały w wierze i miłości, mającej wyraz w  
bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi, dzieliły się radością życia we wspólnocie DK  
i okazywały postawę „posiadania siebie - w dawaniu siebie”. 
„Jedni drugich brzemiona noście”. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. 
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3. Przemiana:
Należy dopomóc małżeństwom  odkryć, że przez nabranie przekonania do uczestnictwa  
w spotkaniach formacyjnych i głębsze uświadomienie sobie swego misyjnego powołania  
w rodzinie, a także przez służbę małżeństwom w sytuacjach trudnych dążą do umocnienia 
postawy odpowiedzialności za wzrastanie wspólnoty i otwierają się na autentyczną służbę we 
wspólnocie parafialnej.

Realizacja
1. Systematyczna modlitwa osobista, małżeńska, wspólnotowa w intencji 

małżeństw przeżywających trudności oraz w intencji powstania nowych kręgów.
2. Indywidualne spotkania i rozmowy z małżeństwami potrzebującymi wsparcia 

w pełniejszym zaangażowaniu się w realizację charyzmatu wspólnoty DK.
3.  „Niedziela Ewangelizacyjna” mająca na celu przybliżenie wiernym charyzmatu 

Domowego Kościoła. Odpowiedzialni – Para Rejonowa, Pary Łącznikowe, Ks. Moderator

2.3.2 Legion Maryi

Meta:
Wspólnota Legionu Maryi do końca czerwca 2010 r. pogłębiła tajemnicę mądrej służby 
Chrystusa poprzez wzmocnienie osobistej formacji i pogłębienie metod skutecznego 
apostolstwa.

Uzasadnienie
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że członkowie Legionu Maryi chętnie podejmują prace apostolskie to jednak 
dostrzega się w grupach legionowych nieprzestrzeganie reguł legionowych, zbyt małe 
zaangażowanie w formację osobistą i posługę ewangelizacyjną. Są trudności w znalezieniu 
animatora grupy.
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby legioniści wytrwale i wiernie angażowali się w formację i dzieła apostolskie 
w duchu służby na wzór Chrystusa i przez zachowanie reguł legionowych, które umożliwiają 
bardziej skuteczną i systematyczną służbę w apostolacie.
Wzrost cnót w legionie opiera się na obowiązku przestrzegania reguł legionowych (podręcznik 
str. 78)
Jezus Chrystus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi ( FLp 2,6 n)
3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom Legionu Maryi, aby odkryli wartość w zachowaniu reguł legionowych 
i apostolstwa przez doświadczenie radości w poznawaniu samych reguł i pogłębieniu więzi 
wspólnotowej podczas zaplanowanych inicjatyw.

Realizacja:
1. Zorganizowanie nabożeństwa pt „Legionowy rachunek sumienia”- wrzesień 2009
2. Zorganizowanie konkursu pt. „Znajomość zasad legionowych”- luty 2010.
3. Zorganizowanie comiesięcznych spotkań dla członków wspierających (spotkania 

integracyjno-formacyjne).
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Meta:
Wszyscy członkowie wspólnoty Szkoła Modlitwy do końca czerwca 2010 r. odkrywają 
tajemnicę mądrej służby Chrystusa  przez uczenie się służby na wzór Chrystusa wobec 
siebie nawzajem poprzez poznawanie osoby Chrystusa w katechezach Nowego Testamentu 
oraz poprowadzenie kursu modlitwy dla wspólnoty parafialnej.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Nie  wszyscy członkowie wspólnoty angażują się w służbę wobec pozostałych współbraci i sióstr 
we wspólnocie tzn. posługę wobec wspólnoty podejmują ciągle te same osoby. Nie wszyscy 
członkowie są także gotowi do służby wobec nowych osób we wspólnocie.
2. Ideał:
Bóg oczekuje od nas postawy zaangażowania i otwartości, byśmy w duchu miłości i jedności 
służyli sobie wzajemnie we wspólnocie a także byśmy jako wspólnota podejmowali posługę 
wobec parafii.„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” Mt 25, 40.
3. Przemiana:
Należy pomóc członkom wspólnoty zrozumieć, że służba i otwartość wobec bliźniego jest służbą 
i otwartością wobec samego Chrystusa, który w nim jest przez dostrzeganie w drugim człowieku 
Chrystusa i doświadczenie służby jemu jako wyraz naszej miłości do Jezusa. 

Realizacja:
1. Na spotkaniach wspólnoty – katechezy z Nowego Testamentu.
2. Kurs modlitwy dla wspólnoty parafialnej.

2.3.4 Koła żywego różańca

Meta:
Członkowie Kół Żywego Różańca do końca czerwca 2010 r. odkrywali tajemnicę mądrej 
służby Chrystusa poprzez comiesięczne spotkania liturgiczne i formacyjne oraz uzupełnienie 
składu poszczególnych Róż.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że Koła Żywego Różańca są bardzo zaangażowane w dzieła misyjne przez codzienną 
modlitwę i wierność podjętym zobowiązaniom, to jednak część osób z poszczególnych Róż nie 
zna wystarczająco swych zadań i posłannictwa w Kościele i nie angażuje się w sposób pełny. 
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby wszyscy członkowie KŻR z oddaniem i pełną świadomością angażowali się
w dzieła misyjne Kościoła poprzez modlitwę i ofiarę.
3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom KŻR  w nabieraniu przekonania o wartości modlitwy i ofiary składanej 
w intencji misji przez tworzenie okazji do pokonywania niewiedzy i słabego zainteresowania 
posłannictwem KŻR, co prowadzi do postawy odpowiedzialności za działalność misyjną 
Kościoła.

Realizacja:
1. Zorganizowanie spotkania w celu bliższego zapoznania się osób z poszczególnych KŻR – 

wrzesień, zelatorzy.
2. Uaktualnić listę i przekazać ją poszczególnym Różom i zelatorom.
3. Zadbać o pełny udział KŻR we Mszach św. sprawowanych w ich intencjach. Odp. zelator.
4. Formacja: cykl katechez w I soboty miesiąca poświęconych odkrywaniu mądrej służby 
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Chrystusa i posłannictwa KŻR w Kościele i świecie.

2.3.5 .Caritas

Meta:
Wspólnota CARITAS do końca czerwca 2010 r. pogłębiła mądrą służbę Chrystusa poprzez 
zgłębianie wartości służby i powołania do czynienia miłosierdzia oraz umiejętną i rozumną 
pomoc potrzebującym.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Wielość zadań i pracy czasami spada na tych samych członków grupy, co powoduje zniechęcenie. 
W niektórych przypadkach występuje niewłaściwy dobór form pomocy ze względu na niepełne 
rozeznanie sytuacji, nieumiejętność odmowy pomocy tym, którzy chcą nas wykorzystać.
2. Ideał:
Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy w sposób pełny zaangażowali się w niesienie pomocy duchowej 
i materialnej osobom potrzebującym, samotnym, chorym.
3. Przemiana:
Należy dopomóc zespołowi Caritas w nabywaniu umiejętności rozeznawaniu pomocy  
i  doświadczeniu radości życia we wspólnocie przez formację na temat rozeznawania  
i komunikacji wewnątrz grupy oraz współpracę z innymi grupami formacyjnymi, co pozwoli na 
bardziej skuteczną służbę innym.

Realizacja:
1. Ciąg dalszy katechez na temat komunikacji.
2. Osobista lektura encykliki Ojca świętego Benedykta XVI „ DEUS CARITAS EST’ oraz 

dzielenie się w grupie wybranymi fragmentami.
3. Podjęcie kontaktu z Posłańcami, Radą Duszpasterską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej i innymi ośrodkami w celu jak najbardziej efektywnej posługi.
4. We wrześniu na spotkaniu Posłańców i Rady Duszpasterskiej Caritas przekaże informację 

o swojej działalności i wyrazi prośbę o współpracę. Odpowiedzialni: Stanisław Olszewski i 
Anna Pastuszak.

5. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. 

2.3.6 grupa wsparcia chorych

Meta:
Członkowie Grupy Wsparcia Chorych do końca czerwca 2010 roku byli uwrażliwiani 
na mądrą służbę Chrystusa przez udział w spotkaniach formacyjnych i czynną służbę 
bliźniemu doświadczającemu choroby.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
W parafii istnieje grupa formacyjna dla chorych i osób, które wspierają je w chorobie i razem kroczą 
drogą formacji. Grupa jako taka jest mało znana we wspólnocie parafialnej. Liczy ok. 15 osób. Spotyka się  
w każdą I niedzielę miesiąca. Organizuje wyjazdy pielgrzymkowo – rekreacyjne.
2. Ideał:
Bóg pragnie, abyśmy szczególną troską otoczyli tych, którzy są najsłabsi, doświadczają cierpienia 
i choroby oraz osamotnienia. Są oni skarbem Kościoła.
Jest piękno miłości, miłości samarytańskiej, mówiąc językiem Ewangelii, tej miłości, która się 
wyraża w trosce o chorych. To jest piękno doraźne, nieustanne; wypełnia ono całe życie tych, 
którzy taką miłość spełniają, którzy ją świadczą. Ale w tym pięknie jest również wymiar większy, 
wymiar ostateczny: przecież to Chrystus powie na końcu: „Byłem chory, a leczyliście Mnie, 
odwiedzaliście Mnie; cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych toście Mnie uczynili”. 
Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków.
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3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom Grupy Wsparcia Chorych w odkrywaniu w chorobie i cierpieniu 
możliwości ofiarowania siebie i swej modlitwy za innych, przez tworzenie okazji do pokonywania 
skłonności do zniechęcenia i bezradności, a przez to podejmowania konkretnej służby Kościołowi 
na wzór Chrystusa oddającego się za zbawienie świata.

Realizacja:
1. Zapoznanie chorych i osób ich wspierających z celem roku i zadaniami, jakie grupa może 

podjąć – Katecheza na początku roku.
2. Organizacja pielgrzymek i wyjazdów rekreacyjnych – uczenie się wspólnego działania i 

roztropnej służby słabszym.
3. Podczas katechez i wspólnych modlitw uwrażliwić chorych na ich niezwykłe zadanie  - 

modlitwy oraz cierpienia i choroby ofiarowanych w intencjach Kościoła i jego działalności 
misyjnej oraz całego świata.

3. służby pastoraLne

3.1 katecHeza

3.1.1 . Katecheza dzieci i Młodzieży 

Meta:
Katechizowana młodzież i dzieci do końca czerwca 2010 roku była uwrażliwiana na 
mądrą służbę Chrystusa przez przygotowanie na katechezie do pełniejszego udziału  
w wydarzeniach parafialnych i pogłębienie wiedzy na temat programu NOP.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że katecheza na wszystkich poziomach prowadzona jest systematycznie, to 
jednak wiele dzieci i młodzieży ma niewielką wiedzę na temat programu NOP, nie angażuje się  
w wydarzenia parafialne i nie uczestniczy w życiu wspólnoty parafialnej.
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby dzieci i młodzież wzrastały w mądrości i łasce, czemu służy prowadzona 
katecheza, a także, aby coraz bardziej poznawały drogę odnowy parafii, by móc pełniej się w nią 
zaangażować.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 
Łk 2,40
3. Przemiana:
Należy dopomóc dzieciom i młodzieży w nabraniu przekonania o wartości włączenia się  
w wydarzenia dokonujące się we wspólnocie parafialnej przez pogłębienie wiedzy na temat 
programu NOP, a to prowadzi do  pełniejszego zaangażowania się w ewangelizację w postawie 
odpowiedzialności za przyszłość Kościoła.

Realizacja:
1. Na każdym poziomie katechizacji zostanie przeprowadzona jedna katecheza informująca o 

programie NOP realizowanym w naszej parafii. Konspekt przygotowują katecheci.
2. Przed każdym wydarzeniem omówienie gazetki „Małe Emaus” i „Młode Emaus” oraz 

zachęta do udziału w wydarzeniach.
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3.1.2 katecHeza pRzedsakRaMentalna

3.1.2.1 . katecHeza pRzedcHRzcielna 

Meta:
Rodzice dzieci przyjmujących sakrament Chrztu św. do końca czerwca 2010 roku 
byli uwrażliwiani na mądrą służbę Chrystusa przez czynny udział w katechezach 
przedchrzcielnych poruszających temat wychowania swych dzieci w duchu miłości i służby.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że znaczna część rodziców uczestniczy w katechezach przygotowujących do 
sakramentu Chrztu św., to jednak wielu katechezy przygotowujące do tego sakramentu postrzega 
w sposób tylko zewnętrzny i nie angażuje się głębiej w przygotowanie do chrztu swego dziecka 
i do wychowania w wierze i służbie.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby rodzice proszący o chrzest swego dziecka byli świadomi wielkiego daru 
i zarazem zadania, jakiego się podejmują do wychowania dziecka w wierze jako pierwsi jej 
świadkowie.
Coraz bardziej doceniana jest wartość sakramentu Chrztu jako źródła całego życia 
chrześcijańskiego. Trzeba ten aspekt pogłębiać, by coraz lepiej ukazywać i wykorzystywać 
bogactwo sakramentu, którego skutki trwają przez całe życie. Katechezy Jana Pawła II.
3. Przemiana:
Należy dopomóc rodzicom i rodzicom chrzestnym w prawidłowym przygotowaniu i przeżywania 
sakramentu chrztu swych dzieci poprzez obudzenie większej wrażliwości rodziców na formację 
przed sakramentem chrztu św. ich dzieci i dobrze przygotowane i poprowadzone katechezy. 

Realizacja:
1. W katechezach przedchrzcielnych zwrócić szczególną uwagę na wartość sakramentu i jego 

skutki dla całego życia chrześcijanina.
2. Uwrażliwić rodziców i rodziców chrzestnych na ich mądrą służbę Chrystusowi, aby byli 

najbliższymi świadkami życia sakramentem chrztu dla swoich dzieci.

3.1.2.2 przed i KoMunią św.

Meta:
Dzieci klas II i ich rodzice do końca czerwca 2010 roku byli uwrażliwiani na mądrą służbę 
Chrystusa przez udział w katechezach przed I Komunią św., cotygodniowych spotkaniach 
formacyjnych w świątyni oraz w dniach skupienia.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że zdecydowana większość dzieci naszej parafii pochodzi z rodzin chrześcijańskich, 
to jednak istnieje indywidualizm i rozdźwięk między wiarą i życiem, który objawia się tym, że 
rodzice słabo współpracują w przygotowaniu swoich dzieci do pierwszych sakramentów i często 
nieodpowiedzialnie traktują katechezę przedsakramentalną, zarówno swoją, jak i dzieci.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby wprowadzenie dzieci w życie chrześcijańskie było wspólnym zatroskaniem 
i odpowiedzialnością rodziców i duszpasterzy.
W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, 
wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie 
w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół. Familiaris consortio, nr 15.
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3. Przemiana:
Należy dążyć do tego aby rodzice odkryli, że głoszone katechezy pozwolą im pogłębić ich 
powołanie chrześcijańskie i nabrać przekonania w wierze o tym, że Komunia św. jest sercem 
życia chrześcijanina, ich rodzin i całego Kościoła.

Realizacja:
1. Przygotowanie tematów katechezy przed I Komunią św. dla rodziców i dzieci.
2. Przeprowadzenie katechez i ustalenie terminów spotkań.
3. Przeprowadzenie dni skupienia i nabożeństw paraliturgicznych.

3.1.2.3. Katechezy przed saKraMenteM bierzMowania

Meta:
Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania do końca czerwca 2010 roku 
pogłębiała mądrą służbę Chrystusa przez cotygodniowe spotkania formacyjne oraz udział 
w II turach rekolekcji.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że w parafii dostrzega się większe zrozumienie i akceptację sposobu przygotowania 
do sakramentu bierzmowania przez młodzież i jej rodziców, to jednak jest część osób, które 
niechętnie i z lekceważeniem odnoszą się do procesu przygotowań. Młodzież często nie rozumie 
wystarczająco ważności tego sakramentu i po jego przyjęciu nie angażuje się w życie wspólnoty 
Kościoła lokalnego.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby ci, którzy otrzymali sakrament dojrzałości chrześcijańskiej stawali się 
Jego świadkami i zaangażowali się w sposób pełny we wspólnotę Kościoła: Dlatego prosiłem 
o roztropność i otrzymałem ją; błagałem, a zstąpił na mnie duch mądrości. Ceniłem ją wyżej od 
berła i tronu! Ks. Mądrości 7, 6-8.
3. Przemiana:
Należy dążyć do tego, aby rodzice i młodzież, odkryli rzeczywistą wartość sakramentu 
bierzmowania i zadania z niego wypływające, przez solidną formację intelektualną i duchową 
podczas rocznego przygotowania.

Realizacja:
1. Przygotować katechezy na temat autentycznej służby w Kościele jako owoc sakramentu 

bierzmowania i informacji o możliwościach zaangażowania się pełniej we wspólnoty 
formacyjne i struktury duszpasterskie istniejące w naszej parafii.

2. Przeprowadzenie 2 spotkań z rodzicami, podczas których zostaną oni przygotowani do 
wspierania swych dzieci na drodze ku osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej.

3.1.2.4. Katechezy przedMałżeńsKie.

Meta:
Narzeczeni do końca czerwca 2010 roku byli uwrażliwiani na mądrą służbę Chrystusa przez 
udział w naukach przedmałżeńskich i dniach skupienia jako przygotowanie do bardziej 
odpowiedzialnego przyjęcia i przeżywania sakramentu małżeństwa.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że w parafii prowadzona jest systematyczna katecheza przedmałżeńska i 
dostrzega się, że niektórzy narzeczeni dojrzale traktują swe przygotowanie, to jednak duża część 
kandydatów do małżeństwa nie ma głębszej świadomości potrzeby solidnego potraktowania kursu 
przedmałżeńskiego jako istotnego elementu swej formacji do małżeństwa i założenia rodziny.
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2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby małżonkowie jak najpełniej poznali swe powołanie i niezwykłą wartość 
sakramentu małżeństwa. Potrzebne jest zatem bardzo gruntowne przygotowanie do tego 
sakramentu. Trzeba z kolei często wracać do tych świętych tekstów sakramentalnej liturgii 
małżeństwa, Mszy św. dla nowożeńców, Mszy św. na jubileusz małżeński, odczytywać je, 
rozważać… Są to słowa żywota. Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków.
3. Przemiana:
Należy dopomóc narzeczonym w tym,  aby jak najpełniej poznali swe powołanie i wartość 
sakramentu małżeństwa przez tworzenie okazji do głębszego poznania nauczania Kościoła i 
tekstów liturgicznych, aby dzięki temu mogli swym życiem mądrze służyć Chrystusowi, swej 
rodzinie i wspólnocie Kościoła.

Realizacja:
1. Włączyć do kursu przedmałżeńskiego poznawanie i rozważanie tekstów sakramentalnej 

liturgii małżeństwa oraz nauczanie Kościoła.

3.2. lituRgia

Meta:
Do czerwca 2010 r. wierni parafii św. Barbary w Łęcznej odkrywali tajemnicę mądrej 
służby Chrystusa poprzez głębsze i bardziej świadome zaangażowanie w przygotowanie i 
prowadzenie liturgii w czasie roku duszpasterskiego.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że wydarzenia i święta mają w naszej parafii piękną oprawę liturgiczną, to jednak 
jest grupa wiernych (ok. 60%), którzy uczestniczą w liturgii z obowiązku czy tradycji, nie 
angażując się w jej przygotowanie i będąc tylko odbiorcami. Pomocą w przygotowaniu liturgii 
wydarzeń parafialnych w ubiegłym roku była praca powołanej Grupy liturgicznej, którą tworzą 
osoby ze wszystkich Rejonów. Duża część wiernych wykazuje się pewną nieznajomością znaków 
i gestów liturgicznych, nie ma świadomości, że może współtworzyć liturgię.
2. Ideał:
Liturgia jest czynnością świętą i winna być sprawowana przez całą zgromadzoną wspólnotę, 
obejmuje wszystkie członki Mistycznego Ciała Chrystusa. Szczególnie liturgia Mszy św. jest 
miejscem modlitwy i zaangażowania wszystkich wiernych. 
Dwie części, z których w pewnym stopniu składa się Msza święta, a mianowicie liturgia słowa 
i liturgia eucharystyczna, tak ściśle wiążą się z sobą, że stanowią jeden akt kultu. Dlatego Sobór 
święty usilnie zachęca duszpasterzy, aby w katechezie gorliwie uczyli wiernych uczestniczenia 
w całej Mszy świętej, zwłaszcza w niedziele i obowiązujące święta. Konstytucja o liturgii, nr 56.
3. Przemiana:
Należy dopomóc wiernym, aby odkryli, każdy z nich osobiście i jako wspólnota, że mogą się 
angażować na różny sposób w przygotowanie i przeżywanie liturgii przez nauczanie mądrej służby 
liturgicznej, która prowadzi do głębokiego spotkania z Chrystusem i z drugim człowiekiem. 

Realizacja:
1. Wygłoszenie 5 homilii tematycznych z wyjaśnieniem gestów i znaków:

  Przed Adwentem (listopad 2009)
  Przed Bożym Narodzeniem (grudzień 2009)
  Przed Wielkim Postem (luty 2010)
  Przed Triduum Paschalnym (marzec 2010)
  Przed Bożym Ciałem (maj 2010)

2. Regularne spotkania grupy liturgicznej przed wydarzeniami – 6 x w roku
3. Założenie zeszytu wpisów dyżurów liturgicznych w dzień powszedni: Msza św. rano 

i wieczorem – dostępny dla wszystkich i zachęta, aby się włączać w czytanie lekcji i 
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w śpiewanie psalmu: IX - X 2009.
4. Systematyczna edukacja liturgiczna o Mszy św. w gazecie Emaus: 

  Wrzesień: Części Mszy św.
  Grudzień: Główne znaki i gesty
  Marzec: Rola i zadania świeckich w przygotowaniu liturgii Mszy św.
  Czerwiec: Krótkie wyjaśnienie sposobu przygotowywania tekstów liturgicznych (przykłady).

3.3. służby Miłosierdzia

Meta:
Mieszkańcy naszej parafii do końca czerwca 2010 roku byli uwrażliwiani na mądrą służbę 
Chrystusa przez  bardziej odpowiedzialne zatroskanie o drugiego człowieka i wspieranie 
służby parafialnej Caritas.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
W parafii mamy słaby przepływ informacji o osobach będących w potrzebie. Często Posłańcy czy 
Rejonowi nie mają wystarczającego rozeznania, co do potrzeb rodzin na ich terenie. Wspólnota 
Caritas ma zbyt mało informacji o osobach, które oczekują pomocy.
2. Ideał:
W życiu wielu świętych możemy zobaczyć ich wrażliwość i pełne miłości oddanie służbie 
ubogim i potrzebującym. Oto żarliwość św. Bazylego budząca niepokój w duszach, a zarazem 
przepiękne wezwanie skierowane do Kościoła wszystkich czasów, aby przyjął Ewangelię z całą 
powagą. I właśnie Ewangelii, która nakazuje miłość i służbę ubogim, Bazyli dawał świadectwo 
nie tylko słowami, ale i ogromnymi dziełami miłosierdzia. Listy Jana Pawła II.
3. Przemiana:
Należy dopomóc wszystkim wiernym w zdobywaniu doświadczenia mądrej służby szczególnie 
człowiekowi ubogiemu, poprzez tworzenie okazji do głębszego poinformowania się o służbie 
zespołu Caritas, współpracy z tym zespołem i wskazywanie możliwości usłużenia braciom 
będącym w potrzebie w sąsiedztwie.

Realizacja:
1. Przygotowanie informacji o służbie Caritas w liście Droga do Emaus – wrzesień 2009.
2. Katecheza i homilia na temat pomocy innym w Tygodniu Miłosierdzia – październik 2009
3. Członkowie grupy Caritas spotkają z innymi grupami i przedstawią swoje oczekiwania i 

propozycję współpracy – wrzesień 2009: Rada Duszpasterska, Posłańcy, Legion Maryi, 
Kręgi Domowego Kościoła i katecheci.

4. duszpasterstwo współpracowniKów pastoraLnych

4.1. wszyscy współpracownicy 

Meta: 
Wszyscy współpracownicy pastoralni do końca czerwca 2010 r. pogłębiali tajemnicę 
mądrej służby Chrystusa poprzez głębsze poznanie celu roku duszpasterskiego i pełniejsze 
zaangażowanie się w jego realizację na powierzonych im poziomach duszpasterskich.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że każdego roku prowadzone są rekolekcje tematyczne poświęcone realizacji celu 
roku, to jednak spora grupa współpracowników pastoralnych nie bierze w nich udziału. Niektórzy 
z nich wykazują się małą znajomością programu, oceny i programowania duszpasterskiego, co 
objawia się brakiem kompetencji, zniechęcaniem się i nadmierna krytyką zadań podejmowanych 
przez osoby zaangażowane. Zdarza się, że wycofują się z pełnienia obowiązków, których się 



Program Duszpasterski

33

D
uszpasterstw

o w
spółpracow

ników
podjęli.
2. Światło wiary 
Bóg pragnie, aby wszyscy współpracownicy w duchu jedności i odpowiedzialnie realizowali 
Jego wolę odczytaną wspólnie w programowaniu aktualnego roku duszpasterskiego. Świeccy 
współpracując we właściwy sobie sposób z hierarchią, przynoszą swoje doświadczenie i przyjmują 
odpowiedzialność za kierownictwo tymi organizacjami, za rozeznanie warunków, w jakich ma 
się prowadzić działalność duszpasterską Kościoła, oraz za planowanie i realizację programu 
działania. Świeccy działają w zjednoczeniu na wzór żywego organizmu, by w ten sposób dobitniej 
podkreślić wspólnotę Kościoła i spotęgować skuteczność apostolstwa. Dekret o apostolstwie 
świeckich, Vat II, nr 20.
3. Przemiana:
Należy dopomóc współpracownikom pastoralnym w odkryciu, że ich powołaniem jest 
odpowiedzialne zaangażowanie się w pracę duszpasterską poprzez tworzenie okazji do służby 
wspólnocie parafialnej w duchu jedności z duszpasterzami i z ich pomocą.

Realizacja: 
1. Przygotowanie rekolekcji tematycznych i imienne zaproszenie na nie współpracowników 

duszpasterskich.
2. Zapoznanie z celem roku duszpasterskiego wszystkich poziomów współpracy i grup 

formacyjnych – wrzesień 2009. (odpowiedzialni kapłani i liderzy grup)

4.2 poszczegóLnych Kategorii

4.2.1 katecHeci

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. katecheci odkrywali mądrą służbę Chrystusa przez miesięczne 
spotkania formacyjne i koordynujące wspólne działania roku katechetycznego i 
duszpasterskiego. 

Uzasadnienie:
1. Sytuacja: 
Katecheci uczą w różnych szkołach i mają różne problemy, które wymagają mądrości 
ewangelicznej, a nie mechanicznego skupiania się na programach katechetycznych, niewyraźnie 
uwzględniających realia duszpasterstwa parafialnego. Katecheci również nie znają dokładnie 
całości programu duszpasterskiego parafii, co sprawia, że podejmowane tematy związane  
z wydarzeniami parafialnymi traktują jako „wymuszaną” konieczność, a nie duszpasterską okazję. 
2. Ideał: 
Szczególną rolę w budowaniu wspólnoty mają osoby odpowiedzialne za formację katechetyczną 
i sakramentalną. Z ewangeliczną mądrością powinny troszczyć się o łączenie przekazu wiary i 
wprowadzanie w doświadczenie życia sakramentalnego w ramach konkretnej wspólnoty jako 
środowiska rozeznawania i wzajemnego ubogacania się darami i charyzmatami. 
3. Przemiana: 
Należy dopomóc Katechetom w zdobywaniu doświadczenia mądrej służby nauczycieli wiary
 przez tworzenie okazji do pokonywania skłonności do zabiegania i popadania w rutynę oraz do 
podejmowania konkretnej współpracy w pomaganiu innym. 

Realizacja:
1. Miesięczne spotkania formacyjne i organizacyjne.

	 Spotkanie integracyjne na początek i na zakończenia roku.
	Dzielenie się doświadczeniami rozwiązywanych problemów.
	Wspólne przygotowanie katechez związanych z wydarzeniami.
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Meta:
Do końca czerwca 2010 r. Posłańcy odkrywali tajemnicę mądrej służby Chrystusa przez 
roznoszenie listów zapraszających na wydarzenia ogólnoparafialne i pogłębiali ją w czasie 
przeprowadzenia dziewięciu spotkań sąsiedzkich oraz rocznych rekolekcji tematycznych i 
spotkań formacyjnych.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Ok. 70 Posłańców stale korzysta z formacji (rekolekcje, spotkania), głębiej poznało program NOP  
i podejmuje skuteczną formację wspólnot sąsiedzkich według konspektu. Znaczna część nie ma 
oglądu przebytej drogi i także nie ma całościowego spojrzenia na dalszą formację i podejmowane 
działania duszpasterskie. Swoje zadania Posłańca podejmuje rutynowo i w pośpiechu, bez 
głębszego zastanowienia się nad celem i perspektywą drogi odnowy parafii. Osoby te nie są 
wystarczająco przygotowane do przekazywania informacji z centrum parafii poszczególnym 
rodzinom, szczególnie w sytuacjach trudnych, wymagających od nich umiejętności dialogu i 
konfrontacji.
2. Ideał:
Pan Bóg oczekuje od swych Posłańców, aby  z zaangażowaniem i ze świadomością celu drogi 
oraz ze spojrzeniem perspektywicznym prowadzili powierzone im osoby do budowania parafii 
jako wspólnoty wspólnot. Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Łk 17,9
Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek 
żydowskich. Dz 20,17
3. Przemiana:
Należy dopomóc Posłańcom, aby bardziej przekonali się o wartości i potrzebie głoszenia Dobrej 
Nowiny w swoim środowisku poprzez przeprowadzenie rekolekcji o tożsamości i powołaniu 
Posłańców.
Należy dopomóc Posłańcom w mądrej służbie bycia łącznikami między rodzinami a centrum 
parafii (roznoszenie listu na wydarzenia) oraz w prowadzeniu GS poprzez tworzenie okazji do 
formacji i wymiany doświadczeń między sobą na spotkaniach formacyjnych.

Realizacja:
1. Comiesięczne spotkania formacyjne – przygotowanie do prowadzenia spotkań GS oraz 

wymiana informacji i doświadczeń.
2. Roczne rekolekcje: mądra służba Posłańców: cele, rola i zadania w skutecznej realizacji 

programu NOP oraz warsztaty z komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w 
sąsiedztwie. 

3. Świętowanie Dnia Posłańca – święto Matki Kościoła – wdzięczność i dowartościowanie 
posługi Posłańców. 24 V 2010.

4. Indywidualne spotkania duszpasterskie z Posłańcami: formacja, odpowiednia pomoc w 
przyjmowaniu strategii działania w sytuacjach trudnych. 

4.2.3 zespół duszpastersKi

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. zespół duszpasterski (to znaczy kapłani i siostry) odkrywał i 
pogłębiał mądrą służbę Chrystusa przez spotkania formacyjne i koordynujące wspólne 
działania oraz osobiste pogłębione („dające mądrość”) zaangażowanie w parafialną posługę 
w ramach kolejnego roku realizacji odnowy duszpasterstwa parafialnego. 

Uzasadnienie:
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1. Sytuacja: 
Pomimo tego, że przychodzące nowe osoby do pracy w parafii starają się podjąć obowiązki 
duszpasterskie to nieznajomość  programu i nieumiejętność przekazania wiedzy przez zespół 
duszpasterski rodzi zniechęcenie i niszczy ducha służby i jedność zespołu duszpasterskiego. 
2. Ideał: 
Bóg pragnie, abyśmy w jedności podejmowali dzieło ewangelizacji parafii, przygotowując się 
do tego przez stałą i wspólną formację oraz modlitwę na wzór wspólnoty apostolskiej, która 
towarzyszyła Jezusowi i Duchowi Świętemu w pierwszej ewangelizacji. 
3. Przemiana: 
Należy dopomóc członkom zespołu duszpasterskiego w doświadczeniu stałego nawrócenia  
w duchu ascezy wspólnotowej poprzez wspólne rozeznanie, określenie i przyjęcie zasad 
umacniania służebnego charakteru stylu życia, jaki powinien charakteryzować wspólnotę 
duszpasterską zaangażowaną w budowanie komunii Kościoła w wymiarze parafii.

Realizacja: 
1. Wspólna piątkowa modlitwa brewiarzowa – i krótka modlitwa o dar mądrej służby dla 

Chrystusa, połączona z dzieleniem się krótkimi osobistym świadectwami nt. tego „jakiej 
ewangelicznej mądrości doświadczyliśmy w parafialnych zdarzeniach ostatniego tygodnia? 
Przy okazji jakiej sytuacji?”. 

2. Miesięczne godzinne spotkania formacyjne w II piątek miesiąca po modlitwie 
brewiarzowej. 

3. Tematyka spotkań (rozłożony na kroki „proces wspólnego rozeznania, określenia i przyjęcia 
zasad umacniania służebnego charakteru stylu życia, jaki powinien charakteryzować 
wspólnotę duszpasterską zaangażowaną w budowanie komunii Kościoła w wymiarze 
parafii”).

4.2.4 paRafialna gRupa aniMacji

Meta

Parafialna Grupa Animacji do końca czerwca 2010 r. została uwrażliwiona na mądrą 
służbę  Chrystusa przez cotygodniowe spotkania formacyjne i zorganizowanie wydarzeń 
dla młodzieży z parafii.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że w ostatnim roku weszło do wspólnoty wiele nowych osób bardzo młodych to 
większość tych osób w małym stopniu zna cel i zadania grupy. PGA ma trudności w realizowaniu 
swej podstawowej misji: organizowania wspólnych działań wszystkich grup młodzieżowych  
w parafii w ramach realizacji programu Parafialnego Ruchu Młodych.
2. Ideał:
Bóg pragnie, by młodzież odkrywała, że młodość jest prawdziwym bogactwem człowieka i że 
każdy młody człowiek jest powołany do mądrej służby w dziele ewangelizacji młodzieży i całej 
parafii.
3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom PGA w zdobywaniu doświadczeń i  radości z mądrego wypełnienia 
zadań grupy poprzez tworzenie okazji do głębszego zapoznania się z celem i zadaniami grupy, 
a to prowadzi do konkretnego zaangażowania się w ewangelizację młodzieży naszej parafii i 
ożywienia w niej ducha apostolskiego.

Realizacja:
1. Trzy spotkania na temat celu i zadań PGA. 
2. Zorganizowanie wydarzeń, w które będą zaangażowane inne wspólnoty młodzieżowe i 

dziecięce.
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5. struKtury uczestnictwa i KoMuniKowania

KoMuniKowanie z całością

5.1 posłańcy

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. parafia św. Barbary odkrywała mądrą służbę Chrystusa przez 
troskę o to, aby do każdej rodziny docierał list z informacją o wydarzeniach oraz postaranie 
się o pełną sieć Posłańców.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo troski o pełny przepływ informacji, w parafii są miejsca, gdzie list dociera rzadko lub 
wcale. Braki w sieci Posłańców powodują, że informacja o wydarzeniu nie dociera do wszystkich 
rodzin, co zmniejsza ich zaangażowanie się w drogę odnowy i chęć kontynuacji ewangelizacji.
2. Ideał:
Chrystus pragnie, aby Dobra Nowina o zbawieniu docierała do wszystkich i aby każdy mógł być 
zbawiony: Bóg tak umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3, 16.
Syn Boży stał się człowiekiem, aby dotrzeć do wszystkich, a szczególnie upodobał sobie 
najmniejszych. Orędzia Jana Pawła II.
3. Przemiana:
Należy pomóc mieszkańcom parafii w skutecznym uzupełnieniu sieci Posłańców poprzez 
tworzenie okazji do mobilizacji Podrejonowych, Rejonowych i wszystkich mieszkańców do 
uzupełnienia sieci Posłańców, by Dobra Nowina dotarła wszędzie, szczególnie do nowych albo 
zniechęconych mieszkańców parafii.

Realizacja:
1. Weryfikacja sieci Posłańców w Rejonach – Rejonowi i Podrejonowi. IX 2009
2. Uwrażliwienie na odbudowanie sieci Posłańców wszystkich mieszkańców parafii – kazanie 

we wrześniu 2009 oraz informacja w liście: Droga do Emaus.
3. Podrejonowi z pomocą Rejonowych uzupełnią sieć Posłańców (powołanie brakujących  

w klatce).

5.2 zespół redaKcji Listu

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. zespół redakcji pogłębił tajemnicę mądrej służby Chrystusa przez 
przygotowywanie listu „Droga do Emaus” przed każdym wydarzeniem parafialnym.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Do zespołu redakcji listu dołączono jedną osobę, liczy obecnie 3 osoby. Praca nad przygotowaniem 
materiałów przebiega sprawnie. Zespół doświadcza trudności w odnalezieniu chętnych do 
składania świadectwa na forum listu.
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby wszyscy parafianie otrzymywali Dobrą Nowinę i byli zapraszani do dzielenia 
się nią z innymi:
Kilkuosobowy zespół przedstawia przesłanie ewangeliczne zawarte w wydarzeniu w sposób 
zwięzły i czytelny, posługując się różnymi środkami. Osoby te potrafią ze sobą sprawnie 
współpracować w trosce o przekazanie przesłania do parafian w odpowiednim czasie. Projekt 
duszpasterski odnowy parafii s. 42.
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3. Przemiana:
Należy dopomóc zespołowi redakcyjnemu w uzyskiwaniu świadectw wiary i doświadczenia 
wspólnoty poprzez stwarzanie okazji do dzielenia się parafian i dawania świadectwa ewangelizacji  
rozumianego jako mądra służba dla wzrastania wspólnoty parafialnej.

Realizacja:
1. Uwrażliwienie Posłańców i grup formacyjnych na dawanie świadectwa w krótkiej formie 

pisanej (na spotkaniach Posłańców i grup formacyjnych) oraz na stronie internetowej 
parafii.

2. Dbałość o jasną i skuteczną komunikację.

5.3 list do Rodzin dRoga do eMaus

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. list „Droga do Emaus” był przygotowywany w taki sposób, aby 
wyrażał przesłanie ewangeliczne każdego wydarzenia parafialnego uwrażliwiającego na 
mądrą służbę Chrystusa.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
W poprzednim roku duszpasterskim list „Droga do Emaus” został zmieniony, wprowadzono 
rubrykę: Pożyteczne informacje i zmniejszono ilość przekazywanych treści.
2. Ideał:
Pierwsza strona – rysunek, zdjęcie lub inny symbol wyrażający przesłanie wydarzenia parafialne 
go i hasło
Druga strona – krótkie świadectwa ludzi o przeżytym doświadczeniu
Trzecia strona – Pożyteczne informacje i rubryka: Wy mówicie, a Ja wam powiadam
Czwarta strona – krótkie informacje o przebiegu wydarzenia.
3. Przemiana:
Należy zadbać, aby list był bardziej prosty i zawierał jeszcze mniej treści niż w poprzednim 
roku tak, aby dało się go przeczytać w krótkim czasie poprzez troskę o to, aby prezentowanych 
świadectw było więcej i by były krótsze.

5.4 eMaus oraz zespoły obsługi: internetu, bibLioteKi, sKLepiKu i tabLicy 
ogłoszeń 

 Meta:
Do końca czerwca 2010 r. redakcja Emaus oraz zespoły obsługi: Internetu, biblioteki, 
sklepiku i tablic ogłoszeń odkrywały tajemnicę mądrej służby Chrystusa poprzez skuteczne 
i na czas wypełnianie powierzonych zadań.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Poszczególne zespoły komunikowania z całością mają za sobą pewne doświadczenie współpracy 
w przekazywaniu informacji do mieszkańców parafii i poza nią (Internet, Emaus). Część osób ma 
zbyt dużo zadań – nie uzupełniono wystarczająco braków personalnych.
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby jak największa liczba chrześcijan otrzymywała informację i zaproszenie do 
włączania się w podejmowane dzieła ewangelizacyjne. Publiczne i szybkie przekazywanie 
informacji o wydarzeniach i sprawach umożliwia poszczególnym ludziom pełniejszą i stałą ich 
znajomość, dzięki czemu mogą oni skutecznie przyczyniać się do ogólnego dobra i wspólnie łatwiej 
wpływać na szeroki postęp całego społeczeństwa. Dekret o środkach społecznego przekazu, nr 5.

Struktury uczestnictw
a i kom

unikow
ania



Książka Roku 2009/2010

38

3. Przemiana:
Należy dopomóc Redakcji Emaus i pozostałym zespołom komunikowania z całością w zdobywaniu 
umiejętności coraz bardziej skutecznego przekazu i przepływu informacji przez tworzenie okazji 
do uczenia się umiejętnego zarządzania czasem (planowania) oraz zaangażowanie nowych osób 
w posługę.

Realizacja:
1. Rzetelne planowanie zamierzonych zadań – ćwiczenie się we współodpowiedzialności.
2. Zaangażowanie dwóch nowych osób do zespołu.

opracowania, decyzji, reaLizacji

5.5 parafiaLny zespół aniMacji – sop

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. Parafialny Zespół Animacji (SOP) pogłębił tajemnicę mądrej 
służby Chrystusa poprzez systematyczną formację z metodologii oceny i programowania 
oraz przygotowanie Książki Roku duszpasterskiego 2010/2011. 

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Parafialny Zespół Animacji (SOP) tworzy zespół siedmiu osób, które w tym roku po raz drugi 
uczestniczyły w sesji o ocenie i programowaniu. Zespół potrzebuje pogłębienia swej wiedzy i 
nabycia doświadczenia z zakresu całościowego spojrzenia na program NOP i etap jego realizacji 
w naszej parafii.
2. Ideał:
Parafialny Zespół Animacji (SOP) ma za zadanie opracować projekty wydarzeń  parafialnych 
oraz dokonywać syntezy oceny półrocznej i rocznej wszystkich poziomów duszpasterskich. 
Jest zespołem zadaniowym, ma pogłębioną wiedzę i szerokie horyzonty w spojrzeniu na całość 
doświadczenia realizacji programu NOP w parafii.
3. Przemiana:
Należy pomóc członkom PZA (SOP) w zdobyciu głębszego doświadczenia w przygotowanie 
Książki Roku poprzez wspólną pracę całego zespołu, warsztaty w pisaniu nowych projektów 
oraz pogłębienie odpowiedzialności za podejmowanie i realizację całości programu w ciągu roku 
duszpasterskiego.

Realizacja:
1. Spotkania formacyjne SOP:

	 Październik 2009: Warsztaty z oceny i programowania (pogłębienie).
	Luty 2010: Dokonanie oceny półrocznej pracy duszpasterskiej.
	Maj 2010: Ocena roczna.
	Czerwiec 2010: Sesja z oceny i programowania.

2. Programowanie Książki Roku 2010/2011 (maj – czerwiec - lipiec).

5.6 parafiaLny zespół Koordynacyjny i rejonowe zespoły Koordynacyjne

Meta:
Do końca czerwca 2010 r. PZK i RZK pogłębiły tajemnicę mądrej służby Chrystusa przez 
bardziej skuteczną współpracę w realizacji wydarzeń parafialnych.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Parafialny Zespół Koordynacyjny zajmuje się realizacją wydarzeń parafialnych. Spotkania 
robocze odbywają się przed każdym wydarzeniem i przebiegają na ogół sprawnie. Kilka osób ma 
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trudności z komunikacją. 
RZK – znaczna część osób z zespołu nie zna wystarczająco programu NOP i słabo angażuje się 
w realizację swych zadań na linii: RZK – PZK i RZK – Posłańcy.
2. Ideał:
PZK wraz z RZK stanowi zespół zadaniowy w realizacji wydarzeń parafialnych. Jest organem 
wykonawczym, dbającym o dobrą informację w parafii i współpracę z Posłańcami w prawidłowym 
przebiegu wydarzeń.
3. Przemiana:
Należy dopomóc członkom PZK i RZK w zdobywaniu doświadczenia mądrej służby jako 
odpowiedzialnych wraz z duszpasterzami za realizację programu NOP poprzez tworzenie okazji 
do pokonywania trudności we współpracy na poziomie RZK – PZK oraz głębszego poznania 
i bardziej skutecznej realizacji programu duszpasterskiego przez sumienne wypełnianie 
powierzonych zadań.

Realizacja:
1. Spotkanie dla PZK i RZK we wrześniu przy okazji planowania realizacji wydarzenia: Dzień 

Papieski – omówienie celu roku i określenie poziomów współpracy między tymi zespołami:
	Realizacja wydarzeń: sprecyzowanie zadań RZK.
	 Podział ról i zadań na spotkaniu: ćwiczenia we współpracy w realizacji konkretnego wydarzenia 

parafialnego.
2. Uzupełnić sieć RZK.

5.7 Rada duszpasteRska i ekonoMiczna

Meta: 
Członkowie Rady Duszpasterskiej do końca czerwca 2010 r. byli uwrażliwiani na tajemnicę 
mądrej służby Chrystusa poprzez pełniejsze zaangażowanie się w posługę wśród rodzin im 
powierzonych.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że we wspólnocie parafialnej mamy niezwykłą reprezentację rodzin przez swych 
radnych (Rada Duszpasterska liczy 108 członków), to jednak radni czasami nie spełniają swojego 
posłannictwa. Duża część Rady nie uczestniczy w formacyjnych rekolekcjach rocznych, stąd 
osoby te nie mają wystarczającej świadomości swych zadań i odpowiedzialności. 
2. Ideał:
Bóg pragnie, aby wspólnota parafialna miała zespół osób dobrze przygotowanych i odpowiedzialnie 
służących tym, których zaprezentują na forum parafii: Do rad parafialnych mają przynależeć 
osoby, które naprawdę żyją orędziem chrześcijańskim i cieszą się zaufaniem wspólnoty. Jan 
Paweł II, Orędzia.
3. Przemiana:
Należy dopomóc Radnym w zdobywaniu doświadczenia mądrej służby przez tworzenie okazji do 
podejmowania zadań duszpasterskich w duchu odpowiedzialności i zatroskania o całą  wspólnotę 
parafialną, w ten sposób będą przyczyniać się do wzmacniania więzi wśród parafian.

Realizacja: 
1. Zapoznanie Rady Duszpasterskiej z programem rocznym w celu zaakceptowania przez 

radnych proponowanych zadań.
2. Udział w rekolekcjach dla Rady Duszpasterskiej: na miejscu i wyjazdowych – osobiste 

zaproszenie dla każdego radnego.
3. Weryfikacja przez kapitułę funkcjonowania Radnych: uczenie się mądrej i odpowiedzialnej 

służby oraz współodpowiedzialności za zadania podejmowane razem jako zespół.
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5.8 służby teChniCzne

Meta: 
Osoby odpowiedzialne za służby techniczne  do końca czerwca 2010 r. odkrywały tajemnicę 
mądrej służby Chrystusa poprzez systematyczną i w duchu dyspozycyjności pracę dla 
wspólnoty parafialnej.

Uzasadnienie:
1. Sytuacja:
Pomimo tego, że zazwyczaj potrzebne prace techniczne są wykonane na czas, to jednak dzieje się 
w dużym pośpiechu i niepełnej organizacji pracy. Zdarza się, że o pomoc proszone są przypadkowe 
osoby, mające sporo innych obowiązków.
2. Ideał:
We wspólnocie parafialnej jest zespół, który gromadzi kilka osób na czele z duszpasterzem, które 
przed wydarzeniami przygotowują dekoracje w świątyni.
Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. Efezjan 6,7
3. Przemiana:
Należy dopomóc osobom odpowiedzialnym za służby techniczne w zdobywaniu doświadczenia 
mądrej służby poprzez tworzenie okazji do podejmowania służb plastycznych i technicznych i 
realizowania zadań zamierzonych przez wspólnotę parafialną.

Realizacja: 
1. Stworzenie stałej grupy osób odpowiedzialnych za podejmowane służby: 3 osoby.
2. Weryfikacja sposobu współpracy tak, by osiągnąć najbardziej skuteczny.
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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, Lu-
dem 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 chrze-
ścijańskie
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 2009
Poniedziałek 7 14 21 28 6 IX Spotkanie Posłańców 

Wtorek 1 8 15 22 29 13 IX PZK 
Środa 2 9 16 23 30
Czwartek 3 10 17 24
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26 27 IX Spotkanie Posłańców
Niedziela 6 13 20 27
PaździerNik 2009
Poniedziałek 5 12 19 26 11 X PZK
Wtorek 6 13 20 27
Środa 7 14 21 28 16 X Wydarzenie: dzień Papieski
Czwartek 1 8 15 22 29
Piątek 2 9 16 23 30
Sobota 3 10 17 24 31 25 X Spotkanie Posłańców
Niedziela 4 11 18 25
ListOPad 2009
Poniedziałek 2 9 16 23 30
Wtorek 3 10 17 24 14-22 XI Wydarzenie: Misje Parafialne
Środa 4 11 18 25
Czwartek 5 12 19 26 22 XI Spotkanie Poslańców
Piątek 6 13 20 27
Sobota 7 14 21 28 29 Xi Pzk
Niedziela 1 8 15 22 29
Grudzień 2009
Poniedziałek 7 14 21 28
Wtorek 1 8 15 22 29
Środa 2 9 16 23 30
Czwartek 3 10 17 24 31
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Niedziela 6 13 20 27
st yczeń 2010
Poniedziałek 4 11 18 25
Wtorek 5 12 19 26 6 I Wydarzenie: Kolędnicy Misyjni
Środa 6 13 20 27 10 i Pzk
Czwartek 7 14 21 28
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30 31 i spotkanie Posłańców
Niedziela 3 10 17 24 31
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K
alendarz

Lut y 2010
Poniedziałek 1 8 15 22 2 ii Wydarzenie: Ofiarowanie Pańskie
Wtorek 2 9 16 23
Środa 3 10 17 24 17 ii Ocena półroczna - PZK, GF i SOP
Czwartek 4 11 18 25
Piątek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27 28 ii spotkanie Posłańców
Niedziela 7 14 21 28
Marzec 2010
Poniedziałek 1 8 15 22 29
Wtorek 2 9 16 23 30 7 III PZK
Środa 3 10 17 24 31
Czwartek 4 11 18 25
Piątek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27 28 III Spotkanie Posłańców
Niedziela 7 14 21 28
kWiecień 2010
Poniedziałek 5 12 19 26
Wtorek 6 13 20 27 1 iV Wydarzenie: Wielki czwartek
Środa 7 14 21 28
Czwartek 1 8 15 22 29
Piątek 2 9 16 23 30 18 IV PZK
Sobota 3 10 17 24 25 IV Spotkanie Posłańców
Niedziela 4 11 18 25
Maj 2010
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 24 V Dzień Posłańca + konspekt
Sobota 1 8 15 22 29 26 V Wydarzenie: dzień rodziców
Niedziela 2 9 16 23 30
czerWiec 2010
Poniedziałek 7 14 21 28
Wtorek 1 8 15 22 29 9 VI Ocena roczna - PZK, GF i SOP
Środa 2 9 16 23 30
Czwartek 3 10 17 24 Sesja o programowaniu
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26 20 Vi zakończenie roku duszpasterskiego
Niedziela 6 13 20 27
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Liczenie z trzech miesięcy: Wrzesień - Listopad

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

Liczenie z trzech miesięcy: Styczeń - marzec

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

Liczenie z trzech miesięcy: Kwiecień - czerwiec

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

Spotkania sąsiedzkie
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Lista PZK i RZK

Rejon I
Ks. Andrzej Lupa
Tel. 462 04 00

R e j o n o w i
Kłoda Alicja AK 9/31 752 13 61
Bazyluk Maria AK 3/52 462 86 62

P o d r e j o n o w i

Podrejon 1 Suffczyn, Polna, Braci Wójcickich, 
Różana, Krasnystawska, Perłowa Anna Ośko Suffczyn 757 61 32

Podrejon 2 AK 3 Śledź Krystyna AK 3/114 752 18 24
Podrejon 3 AK 7, 9, 11, 13 Pastuszak Anna AK 13/35 459 81 82
Podrejon 4 Legionistów 2 Dorota Oszust Legionistów 2/95 669 858 395

Rejon II
Ks. Andrzej Lupa
Tel. 462 04 00

R e j o n o w i
Zielińska Iwona Obr. Pok. 10/31 752 08 17
Kur Jerzy Obr. Pok. 7/17 459 82 10

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Obrońców Pokoju 5 Gozdołek Renata Obr. P. 5/60 463 34 66

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

R e j o n o w i
Samorańska Anna Orl. Lw. 4/21 4598337
Greguła Bożena Orl./Lw. 1/11 462 94 64

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Orląt Lwowskich 1, 2, 3 Greguła Bożena Orl./Lw. 1/11 462 94 64
Podrejon 2 Orląt Lwowskich 4, 5, 7 Poliszuk Maria Orl. /Lw. 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

R e j o n o w i
Czępiński Roman Patr. Pol. 2/8 462 82 49
Sobala Janina Patr. Pol. 3/9 752 57 88

P o d r e j o n o w i
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 Patryn Teresa Patr. Pol 7/25 462 80 61

Rejon V

Ks. Stanisław Zając
Tel. 462 21 20
i s. Halina Herda
Tel. 787 201 586

R e j o n o w i
Dudek Urszula Wiosenna 4/38 462 71 32
Witek Barbara Wiosenna 1/7 462 70 22

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Wierzbowa 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Podczas Mirosław Wierzbowa 21/10 462 72 90
Podrejon 2 Wiosenna 1, 3, 7 Kasiczak Janusz Wiosenna 7/13 462 78 58
Podrejon 3 Wiosenna 2, 4 Niedźwiedź Marian Wiosenna 4/50 501564180

Rejon VI
Ks. Tomasz Konstanciuk
Tel. 462 04 04

R e j o n o w i
Gzik Grażyna Spacerowa 7/2 462 92 65
Skibiński Jan Wrzosowa 3/ 462 74 30

P o d r e j o n o w i
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 Romanek Halina Wrzosowa 1/28 462 74 28
Podrejon 4 i 5 Jaśminowa 1, 3, 7 Leszczak Iwona Jaśminowa 1/8 462 74 59

Rejon VII
Ks. Dariusz Stankiewicz
Tel. 462 04 01

R e j o n o w i
Świderska Bożena Wiklinowa 22/18 462 78 94
Trela Elżbieta Wiklinowa 3/13 723 33 13

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Akacjowa, Wiklinowa 1, 3, 5, 7, 9 Małyszek Krystyna Akacjowa 8/11 462 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 Wenarska Joanna Wiklinowa 24/11 462 79 16
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