
Szesnasty rok drogi ku 
Nowemu Obliczu Parafii

Meta Roku  2010 -2011
Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej określa swoją 
wiarę w Jezusa, publicznie Go wybiera oraz ustala, jakie są 
konsekwencje tej wiary dla życia parafii i jej dalszego wzrostu 
poprzez przygotowanie i przeżycie Synodu Parafialnego na 
zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. 

Parafia św. Barbary  
w Łęcznej 

Al. Jana Pawła II 97
Tel. (081) 462 04 00
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List ks. Proboszcza

List ks. Proboszcza
Minęło już 15 lat od rozpoczęcia realizacji programu duszpasterskiego w naszej 

wspólnocie. Był to dla nas czas na podejmowanie wielu wyzwań, przez które z na-
dzieją tworzyliśmy z nas Wspólnotę jakiej oczekuje Chrystus.

W tym roku stoimy przed kolejnym wezwaniem, będzie to Synod Parafialny. Koń-
cząc II Etap Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii, Synod staje się dla nas 
okazją, by odpowiedzieć na pytanie Jezusa: Kim On dla nas jest?

Chrystus postawił to pytanie swoim uczniom i właśnie ich odpowiedź stała się ka-
mieniem milowym na drodze ich wzrastania i podejmowania decyzji pójścia za Nim. 
Kiedy uświadomili sobie, że jest obiecanym Mesjaszem, stali się zdolni do poświęcenia 
dla Niego życia. 

W procesie dojrzewania parafii do prawdziwej wspólnoty Ludu Bożego nie może 
zabraknąć odpowiedzi na pytanie: Kim jest dla nas Chrystus? Wszystkie zebrane 
odpowiedzi pozwolą nam na określenie naszego wspólnotowego wyznania wiary.  
I to wyznanie wiary ma stać się dla nas momentem, w którym nie tylko wiarę naszą 
będziemy wyznawać ustami, ale również jak Apostołowie żyć nią.

Podczas Synodu będziemy także podejmowali refleksję nad naszą postawą wobec 
bezbronnych, młodzieży, małych wspólnot i rodzin. Będzie to okazja do określenia: 
Czego oczekuje od nas Chrystus i jaką postawę przyjmujemy wobec wymienionych 
osób?

Rok Synodalny pozwoli zobaczyć nam działanie Ducha Świętego, który przema-
wia przez swój lud. 

Cieszę się na to doświadczenie, choć będzie kosztowało nas wiele trudu i wyrze-
czenia, jednak wierzę, że Bóg daje silę swojemu Ludowi i że daje nam czas łaski  
i zbawienia. 

Zachęcam wszystkich do otwartości i współpracy, do zaangażowania i przeżywania 
tego czasu, chciałbym abyśmy nic nie uronili z tych cennych chwil, jakie daje nam 
Bóg.

Ks. Andrzej Lupa
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Część pierwsza – OCENA
OCENA DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Znaki wzrostu 
•	 Precyzyjnie opracowane gesty do wydarzeń zwiększają łatwość ich podjęcia
•	 Dobre przygotowanie tekstów liturgicznych przez grupę liturgiczną mającą reprezentację ze 

wszystkich Rejonów
•	 Wzrasta umiejętność oceny wydarzeń – wyciąganie wniosków na przyszłość, wiązanie wydarzeń 

z istniejącymi już tradycjami
•	 Pozytywny odbiór przygotowanej specjalnie broszury o programie dla wszystkich parafian
•	 Głębsze zaangażowanie się grup formacyjnych w projektowanie i realizację przyjętych zadań 

staje się normą
•	 Sprawna i skuteczna praca PZK - kontynuacja
•	 Wzrasta świadomość potrzeby jasnej informacji o wydarzeniu i właściwego zrozumienia gestów 

wydarzenia
•	 Poprawa w roznoszeniu listu do rodzin - odpowiedzialni są Podrejonowi 

Znaki wzrostu z kilku lat
•	 Wzrosła odpowiedzialność za liturgię – wiele pozytywnych głosów o pracy grupy liturgicznej, 

uroczystości i święta mają dobrze przygotowaną oprawę liturgiczną
•	 Wzrosła liczba osób przekonanych do realizacji programu i aktywnie angażujących się w jego 

strukturach
•	 Odbyło się wiele rozmów duszpasterskich wśród Posłańców, PZK w trosce o wzrastanie parafii
•	 Realizacja wydarzeń staje się normą –są one potrzebne

Wykaz problemów
•	 Nie podjęcie przez część parafian gestu wydarzeń
•	 Małe zaangażowanie dzieci i młodzieży w przeżywanie wydarzeń
•	 Zaniedbanie oceny wydarzeń we wspólnotach sąsiedzkich
•	 Prawie zupełny zanik składania świadectw wiernych do parafii z przeżytych wydarzeń

Miejsca rodzące najistotniejsze problemy
•	 Rodzina: brak przykładu zaangażowania rodziców
•	 Duża rotacja mieszkańców parafii – ok. 300 rodzin rocznie
•	 Społeczeństwo: atak na Kościół, wyśmiewanie wartości moralnych, konsumpcjonizm, 

sekularyzacja, liberalizm nie sprzyja budowaniu parafii opartej o wspólnoty
Ocena stopnia osiągnięcia mety

•	 Wszystkie wydarzenia zostały przygotowane i zrealizowane
•	 Nastąpiło uwrażliwianie na mądrą służbę Chrystusa
•	 Proponowane gesty były bardziej konkretne i zrozumiałe dla wszystkich

OCENA DUSZPASTERSTWA GRUP SĄSIEDZKICH

Znaki wzrostu 
•	 Wzrasta odpowiedzialność Posłańców – animatorów za GS
•	 Animatorzy prowadzący spotkania z konspektem są często już ekspertami 

Znaki wzrostu z kilku lat
•	 Większa łatwość pracy z konspektem
•	 Większe zrozumienie dla programu i większa akceptacja posługi Posłańców

Wykaz problemów
•	 Braki w sieci Posłańców
•	 Zmniejsza się liczba osób uczestniczących w spotkaniach
•	 Brak wielu Posłańców na rekolekcjach i spotkaniach z konspektem

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

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

do otwartości na wspólną modlitwę
•	 Środowisko: zamknięcie, obojętność powoduje brak otwartości na spotkania w GS
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Ocena stopnia osiągnięcia mety
•	 Na wszystkie spotkania zostały przygotowane konspekty
•	 Odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania formacyjne z konspektem dla Posłańców
•	 Nastąpiło pogłębienie wartości mądrej służby Chrystusa w GS za pomocą konspektów

OCENA DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWEGO
Znaki wzrostu 

•	 Członkowie GF często są filarem w przygotowaniu wydarzeń 
•	 Większość członków GF uczestniczy w spotkaniach sąsiedzkich
•	 Członkowie GF odpowiedzialnie  podjęli ocenę półroczną i roczną
•	 Wzrasta zaangażowanie członków GF w programowanie – liczne uczestnictwo w sesji z ks. 

Mirosławem Grendusem 
Znaki wzrostu z kilku lat

•	 Wzrasta u członków GF świadomość i odpowiedzialność za realizację programu odnowy i 
ewangelizacji

•	 Doskonalony jest warsztat oceny i programowania rocznego wspólnot formacyjnych
Wykaz problemów

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

•	 Zmniejsza się lub nie wzrasta liczba członków GF
Miejsca rodzące najistotniejsze problemy

•	 Środowisko: konsumpcjonizm i chęć pozostania anonimowym  nie sprzyja angażowaniu się w GF
•	 Spada liczebność niektórych grup formacyjnych

Ocena stopnia osiągnięcia mety
•	 Program roczny został zrealizowany w pełni w większości wspólnot
•	 Harcerki nie oddały oceny rocznej i nie uczestniczyły w sesji programowania
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I. Synod – program specjalny
(zakończenie II etapu oraz uściślenie ideału wspólnoty parafialnej i Kościoła)

Meta: 
Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej określa swoją wiarę w Jezusa, publicznie Go wybiera oraz 
ustala, jakie są konsekwencje tej wiary dla życia parafii i jej dalszego wzrostu poprzez przygotowanie 
i przeżycie Synodu Parafialnego na zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Panuje wiele zamieszania w pojmowaniu osoby Chrystusa przez wiernych: Kim jest Chrystus? Co 
powinienem o Nim wiedzieć? Jakie relacje ma mieć z Chrystusem? Takie pytania domagają się uściślenia 
przez lud Boży obrazu Chrystusa i relacji z Nim.

z ideałU:
Logika procesu ewangelizacyjnego domaga się jasnego wyraźnego pytania  o rolę Jezusa Chrystusa w 
życiu wspólnoty i wolnego świadomego Jego wyboru.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w stworzeniu okazji do uświadomienia sobie,  Kim jest Chrystus, by z pełniejszą 
świadomością wyznać wiarę w Niego i pójść za Nim wyrażając to przez proponowane doświadczenie 
dążenia do wiary coraz dojrzalszej. 

Jak?
1. Konsultacje nt. rozpoczęcia 
2. Ogłoszenie Synodu 
3. Zaproszenie do powołania Grup Synodalnych i organizacja tych Grup 
4. Spotkanie przedsynodalne 
5. Konsultacje opracowania Wyznania Wiary 
6. Opracowanie tekstów bazowych Synodu 
7. Synod 

7.1. Zwołanie Synodu i renowacji misji
7.2. Spotkania synodalne 
7.3. Nabożeństwa misyjne 
7.4. Zgromadzenie parafialne 
7.5. Celebracja zakończenia Synodu 

8. Sztab Synodu i zespół organizacyjny 

Programowanie: Ad 1. Konsultacje nt. rozpoczęcia 

Meta:
Lud Boży podejmuje współodpowiedzialność i zaangażowanie przez uczestnictwo swoich 
przedstawicieli w konsultacjach na temat rozpoczęcia Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Podejmowanie decyzji istotnych „ponad głowami” powoduje zniechęcenie osób zaangażowanych i grozi 
podziałami we wspólnocie. 

z ideałU:
Synod jest momentem decydującym w procesie dojrzewania wspólnoty, co domaga się zaangażowania 
wszystkich. 

z nawrócenia:
Należy dopomóc w zaangażowaniu wszystkich przez włączenie we współodpowiedzialność za zwołanie 
tego wydarzenia zbawczego wszystkich współpracowników duszpasterskich. 
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Jak?
Zaproszenie 
Spotkanie 

1) Zwięzłe przypomnienie drogi odnowy
2) Prezentacja celu spotkania 
3) Postawienie kwestii: Czy nadszedł czas, żeby włączyć wszystkich parafian w proces rozeznania, 

jaka jest wola Pana Boga w odniesieniu do naszej parafii? 
4) Wyjaśnia się ogólnie ideę Synodu z motywacją 
5) Prezentuje się procedurę rozeznania (modlitwa do Ducha Świętego, lista argumentów ZA 

i PRZECIW, zaproszenie do chwili modlitewnego zastanawiania się nad argumentami, 
zaproszenie do głosowania ZA lub PRZECIW z dołączeniem powodów, prezentuje się rezultaty 
z motywacjami)

6) Ogłasza się rezultaty konsultacji 
7) Gdy zdecydowanie przeważa ZA – wówczas prezentuje się fazy przeżywania Roku 

Synodalnego; gdy zgoda jest częściowa – proponuje się rozważenie poszczególnych 
argumentów „przeciw”, szukając sposobów na ich przezwyciężenie; gdy dominuje PRZECIW 
– proponuje się powtórzenie zgromadzenia za jakiś czas i podejmuje się realizację programu 
prowadzącego do pokonania ujawnionych przeszkód. 

Zespół odpowiedzialny: Ks. Proboszcz, s. Halina
Miejsce i czas: 28 czerwca godz. 1915 świątynia naszej parafii.  

realizacJa:
Odpowiedzialny za inicjatywę: ks. Proboszcz
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie? 
A. PRZYGOTOWANIE
1. Wyznaczenie terminu spotkania i zaproszenie 

przedstawicieli zgromadzenia parafialnego x. Proboszcz 28 VI Świątynia 

2. Pokaz multimedialny - z historii przebytej drogi x. Proboszcz Do 28 VI Parafia 
3. Przygotować pieśni s. Dorota Do 28 VI Parafia
4. Przygotować modlitwę do Ducha Świętego s. Halina Do 28 VI Parafia
5. Przygotować karty konsultacyjne s. Halina Do 28 VI Parafia
6. Informacja przypominająca o konsultacji w 

ogłoszeniach i w Internecie s. Halina przed 28 VI Parafia

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

7. Zwołanie wszystkich na Zgromadzenie Parafian Ks. Proboszcz 20 i 28 VI 
2010

8. Rozpoczęcie spotkania i przeprowadzenie konsultacji Ks. Proboszcz 28 VI 2010
9. Zebranie kart konsultacyjnych i podanie wyników 

konsultacji wszystkim uczestniczącym
Ks. Proboszcz i 
wybrane osoby 28 VI 2010

C. PODSUMOWANIE 
10. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia SOP Do 1 VII

11. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VIII 

Ad 2. Ogłoszenie Synodu 

Meta:
Lud Boży naszej parafii zostaje w sposób uroczysty powiadomiony o Synodzie i jego wartości dla 
procesu odnowy parafii św. Barbary w Łęcznej.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Wielu ludzi wciąż nie bardzo orientuje się, co ważnego dzieje się w parafii.

z ideałU:
Synod jest wydarzeniem angażującym całą wspólnotę w poszukiwaniu woli Bożej, dlatego wszyscy 
powinni mieć świadomość wagi tego wydarzenia.

z nawrócenia:
Należy ludziom pomóc w rozeznaniu wartości wydarzenia przez odwołanie się do autorytetu Biskupa 
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oraz uroczystą formę ogłoszenia. 

Jak?
1. Przygotować logo Synodu
2. List od Ks. Biskupa do wspólnoty (ogłoszenie Synodu, cel i uzasadnienie, zachęta do udziału 

wszystkich z ogólnym zaznaczeniem sposobu udziału) 
3. Odczytanie listu podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. z krótkim komentarzem 
4. Ogłoszenie, że list zostanie dostarczony do każdej rodziny przez delegatów parafii, żeby zebrać 

informację o reakcji ludzi na to zaproszenie 
5. List Ks. Biskupa dołączamy do  Listu do Parafian „Droga do Emaus” z hasłem Synodu oraz z 

ogólną prezentacją poszczególnych faz wydarzenia
6. Przygotowuje się i upowszechnia modlitwę Synodu (na osobnej kartce) do odmawiania podczas 

celebracji, skierować szczególną prośbę o modlitwę do chorych

Zespół odpowiedzialny: x. Proboszcz i Zespół Duszpasterski.
Miejsce i czas: Parafia 12 września 2010. 

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Przygotować logo Synodu Zespół 
dekoracyjny Do 30 VIII Parafia

2. Poprosić Ks. Biskupa o napisanie listu do parafian x. Proboszcz Do 5 VIII Kuria

3. Przygotować jedną niedzielę na ogłoszenie Synodu x. Proboszcz Do 30 VIII Parafia
4. Przygotować List Droga do Emaus Zespół redakcyjny Do 5 IX Parafia
5. Przygotować modlitwę Synodu Zespół redakcyjny Do 5 IX Parafia
6. Przygotować dekorację na niedzielę ogłoszenia Synodu 

z Logo Synodu.
Zespół 
dekoracyjny Na 12 IX Parafia

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

7. Ogłoszenie rozpoczęcia Synodu Ks. Proboszcz 12 IX Parafia 
8. Odczytanie listu podczas wszystkich niedzielnych 

mszy z krótkim komentarzem Ks. Proboszcz 12 IX Parafia

9. Dostarczenie listu do wszystkich parafian Posłańcy 12 IX - 31 IX Parafia
C. PODSUMOWANIE 
10. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 X Parafia

11. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 XI Dom 
parafialny

Ad 3. Zaproszenie do powołania Grup Synodalnych i organizacja tych Grup 

Meta:
Wszyscy ochrzczeni naszej parafii są włączeni do dostrzeżenia związku pomiędzy wyznawaną wiarą 
a stylem życia wspólnoty przez powołanie i organizację Grup Synodalnych.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Wielu wierzących nie dostrzega relacji pomiędzy zasadami wiary a sposobem życia. Niejednokrotnie nie 
biorą wiary pod uwagę, aby wprowadzać je w życie.

z ideałU:
Wspólnota kościelna potrzebuje wsłuchania się w realny głos Chrystusa, który mówi poprzez uczciwość, 
dobrą wolę i miłość do prawdy każdego ochrzczonego.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom odkryć, że przez nich mówi Chrystus, poprzez tworzenie okazji do słuchania 
nawzajem swojego świadectwa wiary. 

Jak?
1. Przygotowuje się wykaz wizytatorów – po dwie osoby, posłaniec i ktoś z grupy, lub 2 posłańców. 
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2. Do obejścia 30 rodzin.
3. Spotkanie przygotowujące przed wizytą.
4. Schemat wizyty.
	 Prezentacja listu Ks. Biskupa, którego kopię zostawia się w rodzinie.
	 Wspólne odczytanie listu.
	 Krótki komentarz.
	 Rozmowa na temat inicjatywy Synodu.
	 Wyjaśnienie czym jest Synod i jakie tematy chcemy podjąć.
	 Zadanie pytania czy chcieliby włączyć się do przeżycia Synodu w Grupie Synodalnej.
	 Zanotowanie odpowiedzi i deklaracji uczestnictwa.

5. Przekazanie listy odpowiedzi do Sztabu Synodalnego.
6. Skoordynowanie organizacji Grup Synodalnych. Przy nowych grupach ustalić odpowiedzialnych 
(Animator i sekretarz).
7. Rezultaty wizyty prezentuje się w październikowym liście Droga do Emaus.
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Przygotować listę odwiedzających (po 2 osoby)
Sztab synodu, 
PZK, RZK, 
Posłańcy i Grupy.

Do 30 VIII Parafia

2. Ustalić spotkanie wszystkich Posłańców i 
odwiedzających x. Proboszcz Do 5 VIII Kuria

3. Przygotować dobrze spotkanie informacyjne x. Proboszcz Do 30 VIII Parafia

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

4. Spotkanie przygotowujące przed wizytą Ks. Proboszcz 5 IX kościół
5. Schemat wizyty:  
	 Prezentacja listu Ks. Biskupa, którego kopię zostawia 

się w rodzinie
	 Wspólne odczytanie listu
	 Komentarz krótki
	 Rozmowa na temat inicjatywy Synodu
	 Wyjaśnienie czym jest Synod i jakie tematy chcemy 

podjąć 
	 Zadanie pytania czy chcieliby włączyć się do 

przeżycia Synodu w Grupie Synodalnej
	 Zanotowanie odpowiedzi i chęć uczestnictwa.

Ks. Proboszcz 12 IX - 20 IX kościół

6. Spisać listę chcących uczestniczyć Posłańcy 12 IX - 20 IX Plebania

7. Skoordynować Grupy Synodalne Sztab Synodu 25 IX Plebania

8. Podać informację w liście październikowym Zespół redakcyjny Październik Plebania
C. PODSUMOWANIE 
9. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 X Parafia

10. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 XI Plebania

 Ad 4. Spotkanie przedsynodalne 
Meta:
Uczestnicy Grup Synodalnych pogłębiają tematykę Synodu, aby dać swój wkład w poszukiwanie 
woli Bożej wobec wspólnoty parafialnej.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Wielu wiernych zostawia rozeznawanie woli Bożej wyłącznie dla księży i biskupów.

z ideałU:
Wszyscy ochrzczeni mają prawo i obowiązek jako Kościół szukać woli Bożej w odniesieniu do wspólnoty,  
do której należą.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w sprawowaniu swojej funkcji prorockiej, kapłańskiej i służebnej ochrzczonych 
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poprzez zastosowanie szczególnej metody, która umożliwi Duchowi Świętemu przemawiać przez ich 
wypowiedzi.

Jak?
1. Określa się tematy 4 spotkań i opracowuje się konspekty:
2. Schemat konspektu:

 Wprowadzenie i motywacja do tematu i modlitwa wstępna
I. Część: pytania odnoszące się do realnej sytuacji parafii
II. Część: pytania odnoszące się do światła Pisma św.
III. Część: pytania odnoszące się do porównania życia i rzeczywistości ze słowem Bożym
IV. Część: pytania sugerujące, co należałoby zrobić w tej sytuacji w naszej parafii.

Modlitwa dziękczynna 
Temat 1: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować osoby biedne, samotne, starsze?
Temat 2: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować młodzież i jej przyszłość?
Temat 3: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować rodzinę i nowe rodziny przybyłe do 
parafii?
Temat 4: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować małe wspólnoty, czy też wspólnotę 
społeczną, (Małą ojczyznę) w której żyje?
3. Spotkanie dla animatorów i wyjaśnienia na temat formy spotkań przed każdym tematem i 

omówienie sposobu przynoszenia wyników do Sztabu Synodalnego.

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie
A. PRZYGOTOWANIE

1. Opracować konspekty spotkań Zespół 
redakcyjny

Przed 
spotkaniami Parafia

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

2. Spotkanie wszystkich odpowiedzialnych za GS
	 Omówić konspekt
	 Omówić przebieg spotkania
	 Omówić sposób przynoszenia wyników do 

Sztabu Synodalnego

Ks. Proboszcz Przed 
spotkaniami Parafia

3. Zebranie zapisanych wypowiedzi Posłańcy i 
Animatorzy

Po 
spotkaniach Parafia

C. PODSUMOWANIE 
4. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 II 2011 Parafia

5. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 II 2011 Plebania

Ad 5. Konsultacje opracowania Wyznania Wiary 

Meta:
Lud Boży zostaje zaproszony do podzielenia się swoim rozumieniem prawd wiary w odniesieniu do 
Jezusa Chrystusa.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Najczęściej wyznanie wiary składane jest na podstawie wyuczonej formuły, a wielu wiernych nie ma 
okazji do wyrażenia jej swoimi słowami.

z ideałU:
Wyznanie wiary wspólnoty powinno wypływać z codziennego doświadczenia wierzących jako Ludu 
Bożego, który jest kierowany przez Ducha Świętego. Taka wiara jest pierwszym darem Ducha Świętego 
dla wierzących.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w wyrażaniu wiary swoimi słowami przez ułatwienie im powiązania życiowego 
doświadczenia z wiarą.
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Jak?
1. Spotkanie z Posłańcami, wyjaśnienie całej inicjatywy i przygotowanie na różne sytuacje
2. Ogłoszenie całej inicjatywy: podczas wizytacji kanonicznej parafii, przez List W drodze do Emaus i na stronie 

internetowej
3. Odwiedzenie wszystkich rodzin ze scenariuszem: Schemat kwestionariusza: Synod 2011 – wspólnota 

wezwana do wyboru Chrystusa
4. Zebranie w rodzinie -  po zastanowieniu się i modlitwie wyznajemy naszą wiarę.
5. Uwaga: Nie martwimy się, czy nasze odpowiedzi są właściwe, ale czy odpowiadają temu, co wypływa z 

naszego serca. Tak jak apostołów Jezus dzisiaj nas pyta: Za kogo Mnie uważacie? Mk 8,29-30 
6. Odpowiedzmy na pytania Jezusa:

1. Kim jestem dla was? (Miejsce na odpowiedź) 
2. Czy liczę się dla was w szczególnych momentach cierpienia, samotności, w pracy, w 

odpoczynku?
3. Czy liczę się w życiu waszej rodziny?
4. Ja Jezus pytam się was: W kim dzisiaj rozpoznajecie Moją obecność?

7. Posłańcy w następnym tygodniu zbierają wszystkie odpowiedzi, także niewypełnione, ewentualnie pomagają 
wypełniać osobom, które mają z tym trudności

8. Podobną konsultację przeprowadza się w różnych środowiskach parafii: na katechezie, z kapłanami, z 
siostrami zakonnymi 

9. Przekazanie tych kwestionariuszy do odpowiedniej komisji w celu opracowania tekstu bazowego.
10. Tworzenie komisji tekstów synodalnych – 5 komisji po 5 osób.
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Ogłoszenie całej inicjatywy: podczas wizytacji 

kanonicznej parafii, przez List W drodze do Emaus i na 
stronie internetowej

Ks. Biskup, Ks. 
Proboszcz, Zespół 
redakcyjny

Do 30 VIII Parafia

2. Informacji dla Ks. Biskupa x. Proboszcz Do 5 VIII Kuria
3. Przygotowanie listu z Ks. Biskupem x. Proboszcz Do 30 VIII Parafia
4. Przygotowanie Listu do parafian Zespół redakcyjny Do 5 IX Parafia

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej).
5. Spotkanie z Posłańcami i wyjaśnienie całej inicjatywy i 

przygotowanie na różne sytuacje Ks. Proboszcz 26 IX Parafia

6. Odwiedzenie wszystkich rodzin ze scenariuszem: 
Schemat kwestionariusza: Synod 2011 – wspólnota 
wezwana do wyboru Chrystusa

Posłańcy Po 26 IX Parafia

7. Posłańcy w następnym tygodniu zbierają wszystkie 
odpowiedzi, także niewypełnione, ewentualnie 
pomagają wypełniać osobom, które mają z tym 
trudności

Posłańcy Do 9 X Parafia

8. Podobną konsultację przeprowadza się w różnych 
środowiskach parafii: na katechezie, z kapłanami,  z 
siostrami zakonnymi, itp.

Środowiska Do 9 X Parafia

9. Przekazanie tych kwestionariuszy do odpowiedniej 
komisji w celu opracowania tekstu bazowego. Posłańcy 15 X Parafia

10. Tworzenie komisji tekstów synodalnych – 5 komisji po 
5 osób Sztab Synodalny Do 5 X Dom 

parafialny
C. PODSUMOWANIE 
11. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy 30 X Parafia

12. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 10 II Dom 
parafialny

Ad 6. Powołanie komisji i opracowanie tekstów bazowych Synodu

Meta:
Członkowie komisji przygotowują teksty bazowe dla Synodu Parafialnego. 

Uzasadnienie:

z probleMU:
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Zebrane różnorodne opinie i owoce pracy w grupach domagają się odpowiedniej redakcji. 

z ideałU:
Duch Święty przemawia przez wspólnotę wierzących ukazując swoją prawdę i dobro przez świadectwo 
każdej osoby.

z nawrócenia:

Należy dopomóc w zauważeniu skarbu natchnienia Ducha Świętego poprzez uporządkowanie zebranych 
pojedynczych wypowiedzi.

Jak?
1. Przygotować wykaz osób zdolnych do takiej pracy: 4 osoby świeckie + ksiądz. (Preferować młodych, 
którzy są do tego zdolni)
2. Zwołuje się te osoby, wyjaśniając, jak będzie wyglądała praca i odpowiednio umotywować. (To 
Duch Święty jest obecny w swoim ludzie i przemawia przez niego). Należy wierzyć, że Duch Święty 
objawia dobrą wolę we wszystkim, nawet, jeśli ktoś niewłaściwie się wyraził. Wyjaśnia się strukturę 
metodologiczną poszczególnych tematów oraz procedury tworzenia syntezy. 
3. Weryfikuje się dyspozycyjność tych kandydatów do komisji i ustala się czas pracy poszczególnych 
komisji.
4. Każda komisja otrzymuje ze sztabu odpowiedzi grup ze spotkań przedsynodalnych zgodnie ze swoim 
tematem. Podejmuje prace w duchu pewności wiary, że Duch Święty jest obecny i ożywia lud Boży przez 
prawość, szczerość i dobrą wolę, a Synod jest uprzywilejowanym momentem tego doświadczenia.
5. W pracy należy starać się zauważyć każdy okruszek prawdy dobra, którym dzielą się poszczególne 
grupy wierząc, że Duch Święty objawia się w dobrej woli wszystkich.
Każda komisja dzieli się na cztery zespoły:
Zespół 1 – obserwacja rzeczywistości. Zapis z rozdzieleniem na poszczególne pytania: pytanie 1, pytanie 
2, pytanie 3.
Zespół 2 – Światło Pisma Świętego.
Zespół 3 – Porównanie życia i słowa Bożego: pytanie 1 i pytanie 2.
Zespół 4 – Zaangażowanie w odniesieniu do sytuacji idealnej: pytanie 1, pytanie 2, w odniesieniu do 
natychmiastowego działania: pytanie 1, pytanie 2.
6. Procedury:
Przepisuje się opinie ludzi na małe fiszki (lub odcina się z kwestionariusza), układa się według podobnej 
tematyki w odniesieniu do każdego pytania. Określa się temat dla każdej tematyki, starając się połączyć 
treści w jeden paragraf o logicznej treści. Usuwa się powtarzające wyrażenia. Przy dwóch różnych 
wypowiedziach wprowadza się określenia łączące te wyrażenia.
Na tej podstawie tworzy się tekst zrozumiały dla ludzi, używając ich wyrażeń. 
Po połączeniu poszczególnych paragrafów w logiczną całość, cały tekst jest przeglądany przez ks. 
Proboszcza lub delegata, w razie potrzeby można uprościć odpowiednie wyrażenia.
Przekazuje się tekst do sztabu i do zespołu redakcyjnego celem przygotowania tekstów do Synodu.
Tekst do Synodu drukuje się z marginesem bocznym na uwagi, które będą nanoszone przez uczestników 
Grup Synodalnych w czasie Synodu.
7. Schemat tekstu bazowego na Synod:

  Wprowadzenie
  Każda część tematu.
  Pytania do każdej części.
  Modlitwa końcowa do każdego tematu.

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Przygotować wykaz osób zdolnych do takiej pracy: 4 

osoby świeckie + ksiądz PZK Do 5 X Dom 
parafialny 

2. Weryfikuje się dyspozycyjność tych kandydatów do 
komisji i ustala się czas pracy poszczególnych komisji. Sztab Synodalny Do 5 X Dom 

parafialny
3. W pracy należy starać się zauważyć każdy okruszek 

prawdy, doba, którym dzielą się poszczególne grupy 
wierząc, że Duch Święty objawia się w dobrej woli 
wszystkich.

Sztab Synodalny Do 5 X Dom 
parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy, im więcej szczegółów tym lepiej).
4. Zwołuje się te osoby, wyjaśniając, jak będzie 

wyglądała praca - odpowiednio umotywować Ks. Proboszcz 20 III Dom 
parafialny
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5. Każda komisja otrzymuje ze sztabu odpowiedzi grup 
ze spotkań przedsynodalnych zgodnie ze swoim 
tematem

Ks. Proboszcz, 
Sztab Synodalny i 
komisje

20 III Dom 
parafialny

6.  Praca wg procedur:
  Przepisuje się opinie ludzi na małe fiszki (lub odcina 

się z kwestionariusza), układa się według podobnej 
tematyki w odniesieniu do każdego pytania. 

  Określa się tytuł dla każdej tematyki, starając się 
połączyć treści w jeden paragraf o logicznej treści. 

  Usuwa się powtarzające się wyrażenia. 
  Przy dwóch różnych wypowiedziach wprowadza 

się określenia łączące te wyrażenia.
  Na tej podstawie tworzy się tekst zrozumiały przez 

ludzi, używając ich wyrażeń. 
  Po połączeniu poszczególnych paragrafów w 

logiczną całość, cały tekst jest przeglądany przez ks. 
Proboszcza lub delegata, w razie potrzeby uprościć 
odpowiednie wyrażenia.

  Przekazuje się tekst do sztabu i do zespołu 
redakcyjnego celem przygotowania tekstów do 
Synodu.

  Tekst do Synodu drukuje się z marginesem bocznym 
na uwagi, które będą nanoszone prze uczestników 
Grup Synodalnych w czasie Synodu.

Sztab Synodalny i 
komisje 20 III Dom 

parafialny

C. PODSUMOWANIE 
7. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Sztab Synodalny Do 30 V Parafia

8. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Dom 
parafialny

Ad 7. Synod 

Ad 7.1. Zwołanie Synodu i renowacji misji

Meta:
Lud Boży zostaje wezwany do celebracji Synodu Parafialnego, aby wybrać Chrystusa i ustalić, jakie 
są konsekwencje tego wyboru dla życia wspólnoty parafialnej. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
W codziennym zabieganiu ludzie mogą nie zauważać czasu łaski. 

z ideałU:
Bóg przemawia do ludu Bożego przez szczególne wydarzenia zbawcze dotyczące całego ludu

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w poszukiwaniu woli Bożej przez określenie czasu łaski, który Bóg pozwala nam 
doświadczyć w swojej szczególnej obecności.

Jak?
  Niedziela 27 marca - Uroczyste ogłoszenie Synodu podczas każdej Mszy św. Po homilii. wg formuły s. 303. 
  Niedziela 27 marca podczas Mszy św. w niedzielę przekazuje się Rejonami wszystkim animatorom teksty 

bazowe oraz listę obecności uczestników Grup Synodalnych s. 304
  Każdemu Animatorowi przekazuje się przesłanie ze słowami s. 304 p 4.
  Otrzymują krzyż - znak, przy którym będą się gromadzić
  Schemat spotkań synodalnych

Jak? Kto? Kiedy? 
A. PRZYGOTOWANIE
1. Formuły uroczystego otwarcia Synodu: A la recherche 

de sens s. 303. Sztab Synodu Do 10 marca Parafia

2. Przygotować teksty bazowe dla Grup Synodalnych Sztab Synodu Do 10 marca Parafia
3. Przygotować przesłanie s. 304. p. 4 Sztab Synodu Do 10 marca Parafia
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4. Przygotować znak dla GS Sztab Synodu Do 10 marca Parafia
5. Przygotować schemat spotkań i konspekty Sztab Synodu Do 10 marca Parafia

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy, im więcej szczegółów tym lepiej).
6. Uroczyste ogłoszenie synodu podczas każdej Mszy św. 

po homilii Ks. Proboszcz 20 marca 2011 Świątynia

7. Na Mszach św. Rejonami przekazać Animatorom 
teksty bazowe Ks. Proboszcz 20 marca 2011 Parafia

8. Przekazać Animatorom przesłanie i konspekty Ks. Proboszcz 20 marca 2011 Parafia
C. PODSUMOWANIE 
9. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy 30 IV Parafia

10. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Dom 
Parafialny

Ad 7.2. Spotkania synodalne 

Jak?
1. Przed synodem 
2. Spotkanie dla animatorów i sekretarzy grup: 

  Pozdrowienie i wyjaśnienie celu i sposobu pracy
  Prezentacja tekstów bazowych
  Wyjaśnienie wątpliwości
  Motywacja do posługi z ks. Mdr 9,10 z krótkim komentarzem do tekstu

3. Prezentacja pytań do tekstów bazowych
  Co nie wydaje ci się prawdziwe i należałoby skreślić w tym tekście?
  Co wydaje ci się niezbyt dokładne i ścisłe, i należałoby poprawić?
  Czego w tym tekście brakuje i należałoby dodać?

4. Odpowiedzi na te pytania piszemy na marginesie tekstu bazowego.
W odniesieniu do tekstów biblijnych zaprasza się do odczytania w duchu modlitwy prosząc Ducha 
Świętego, by objawił nam Siebie w naszym doświadczeniu. Odmawia się Ojcze nasz i modlitwę na 
zakończenie, ułożoną do każdego tematu. 
5. Teksty z uwagami należy przekazać jak najwcześniej do Sztabu Synodu, nad którymi pracuje komisja, 
przygotowując ostateczną wersję.
Temat 1: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować osoby biedne, samotne, starsze?
Temat 2: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować młodzież i jej przyszłość?
Temat 3: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować rodzinę, która nazywa się chrześcijańską 
i nowe rodziny przybyłe do parafii?
Temat 4: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować małe wspólnoty, czy też wspólnotę 
społeczną, (Małą ojczyznę) w której żyje?
Temat 5: Wyznanie wiary 
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Ustalenie programu spotkań synodalnych Sztab  Synodalny 20 III Dom  parafialny
2. Przygotowanie do spotkań z Animatorami i 

sekretarzami Sztab  Synodalny Do 20 III Dom  parafialny

3. Przygotowanie konspektów z tematami  Sztab  Synodalny i 
redakcja Do 20 III Dom  parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy, im więcej szczegółów tym lepiej).
4. Spotkanie dla Animatorów i sekretarzy grup:
	 Pozdrowienie i wyjaśnienie celu i sposobu pracy
	 Prezentacja tekstów bazowych
	 Wyjaśnienie wątpliwości
	 Motywacja do posługi z ks. Mdr 9,10 z krótkim 

komentarzem do tekstu

Ks. Proboszcz i 
Sztab Synodalny 27 marca Dom  parafialny
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5. Prezentacja pytań do tekstów bazowych
	 Co nie wydaje ci się prawdziwe i należałoby skreślić 

w tym tekście?
	 Co wydaje ci się niezbyt dokładne i ścisłe, i 

należałoby poprawić?
	 Czego w tym tekście brakuje i należałoby dodać?

Ks. Proboszcz i 
Sztab Synodalny 27 marca Dom  parafialny

6.  Odpowiedzi na te pytania piszemy na marginesie 
tekstu bazowego.

	 W odniesieniu do tekstów biblijnych zaprasza 
się do odczytania w duchu modlitwy prosząc 
Ducha Świętego, by objawił nam Siebie w naszym 
doświadczeniu. Odmawia się Ojcze nasz i modlitwę 
na zakończenie ułożoną do każdego tematu. 

Ks. Proboszcz i 
Sztab Synodalny 27 marca Dom  parafialny

7. Teksty z uwagami należy przekazać jak najwcześniej 
do sztabu Synodu, nad którymi pracuje komisja, 
przygotowując ostateczną wersję

Posłańcy i 
sekretarze Do 10 IV Dom  parafialny

C. PODSUMOWANIE 
8. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy 30 IV Parafia

9. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Dom  parafialny

Ad 7.3. Nabożeństwa misyjne 

Meta:
Lud Boży zostaje zaproszony do przeżycia renowacji misji parafialnych przez wzięcie udziału w 
poszczególnych nabożeństwach misyjnych.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Wielu wiernych nie bierze udziału w nabożeństwach misyjnych a tym samym traci okazję okazję do 
wzrastania.

z ideałU:
Bóg daje czas łaski i nawrócenia.

z nawrócenia:
Trzeba dopomóc ludowi Bożemu odkryć czas łaski i nawrócenia jako szczególnego daru Bożego.

Jak?
1. Przygotowanie misji:

  Ustalenie planu misji.
  Ustalenie tematów i nabożeństw.
  Ustalenie znaków i gestów na czas misji.
  Plakaty przygotowują dzieci i młodzież.
  Przygotowanie dekoracji.

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie? 
A. PRZYGOTOWANIE

1. Przygotować nabożeństwa misyjne Zespól 
duszpasterski Do 6 III Dom 

parafialny
2. Skoordynować nabożeństwa z przeżywanym 

Synodem. SOP Do 6 III Dom 
parafialny

3. Zaprosić spowiedników Ks. Proboszcz Do 6 III Dom 
parafialny

4. Przygotować list Zespół 
redakcyjny Do 6 III Dom 

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

5. Zaproszenie na misje parafialne Ks. Proboszcz Do 20 III Świątynia
6. Spotkanie z Posłańcami i rozdanie listu Ks. Proboszcz Do 20 III Świątynia
7. Przygotowanie plakatów przez dzieci i młodzież Katecheci Na 27 III Szkoła
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8. Przygotowanie liturgii
  Rozdzielenie liturgii na poszczególne godziny wg  

Rejonów 
PZK Plebania

C. PODSUMOWANIE 
9. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 30 IV Parafia
10. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Plebania

Ad 7.4. Zgromadzenie parafialne 

Meta:
Wszyscy uczestnicy reprezentujący parafię wyrażają zgodę na zadania wynikające z wiary wspólnoty 
parafialnej.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Zaangażowanie duszpasterskie nie może być powtarzaniem teoretycznych założeń, ale ma dotykać 
realnych potrzeb wspólnoty.

z ideałU:
Czwarta część dokumentów synodalnych określa przestrzenie zaangażowania duszpasterskiego na 
przyszłość.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w podjęciu tych zobowiązań poprzez wyrażenie zgody na wolę Bożą wyrażoną w 
dokumentach Synodu.

Jak?
1. Zwołuje się Zgromadzenie Synodalne. 
2. Przeprowadza się głosowanie – każdy temat głosuje się oddzielnie – dokonując przyjęcia tekstu w części, 

która odnosi się do zaangażowania. 
3. Następnie teksty są przekazywane ks. Biskupowi. 

16 Kwietnia 2011
Jak? Kto? Kiedy? 
A. PRZYGOTOWANIE
1. Zapowiedzenie i zaproszenie na Zgromadzenie 

parafialne - wszystkich zaangażowanych, 
przedstawicieli wspólnot i chętnych

Ks. Proboszcz 16 kwietnia świątynia

2. Przygotowanie tekstów synodalnych

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

3. Zwołanie Zgromadzenia Parafialnego:
  Przedstawienie tekstów bazowych wg tematów
  Po każdym tekście przyjęcie przez głosowanie 

(dokonując przyjęcia tekstu w części, która odnosi 
się do zaangażowania) 

Ks. Proboszcz 16 kwietnia świątynia

4. Przekazanie tekstów ks. Biskupowi Ks. Proboszcz Po 16 kwietnia 
2011 Lublin

C. PODSUMOWANIE 
5. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 V Parafia

6. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Plebania

Ad 7.5. Celebracja zakończenia Synodu 

Meta:
Lud Boży celebruje zakończenie Synodu i przyjmuje zaangażowanie, które wynika z rozeznanej 
woli Bożej.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Dokumenty kościelne często są tworzone przez ekspertów i wielu ludzi ma trudności z rozpoznaniem ich 



Program Duszpasterski

17

Program
 na Synod 2010/2011

związku z codziennym życiem.

z ideałU:
Rozpoznana wola Boża znajduje swoje potwierdzenie przez zaangażowanie w jej realizację.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludziom w rozpoznaniu woli Bożej przez odwołanie się do wierności danemu słowu, dlatego 
organizuje się celebrację uroczystego złożenia obietnicy rozpoznanej woli Bożej pod przewodnictwem 
Pasterza Kościoła lokalnego.

Jak?
1. W drugą niedzielę następuje zakończenie Synodu podczas uroczystej Celebracji Eucharystycznej z 

następującymi punktami: 
  I. Intronizacja Dokumentów Synodalnych po homilii 
  II. Ks. Proboszcz prosi Ks. Biskupa o utwierdzenie wspólnoty parafialnej w jej poszukiwaniu woli Bożej 
  Podpisanie dokumentów przez ks. Biskupa, ks. Proboszcza, moderatora i sekretarza Zgromadzenia 

Parafialnego, razem z Rejonowymi 
  Wspólne „Wyznanie Wiary w Chrystusa” 
  Podczas procesji z darami wnosi się „pergaminy” z podpisami oraz krzyż ze spotkań
  Na zakończenie Mszy św. dziękuje się wszystkim, którzy współpracowali w jak najlepszej realizacji Synodu

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie? 
A. PRZYGOTOWANIE

1. Ustalenie daty zakończenia Synodu Ks. Proboszcz i 
Sztab Synodalny 15 Maja 2011 Dom 

Parafialny
2. Zaproszenie ks. Biskupa na celebrację Luty 2011 Lublin
3. Przygotować liturgię Mszy św.

  Przygotować dary na procesję z darami
  Tekst wyznania wiary - slajdy
  Teksty synodalne do podpisania

Grupa liturgiczna 20 IV Dom 
duszpasterski

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej).
4. Następuje zakończenie Synodu podczas uroczystej 

Celebracji Eucharystycznej z następującymi punktami: 
  Intronizacja Dokumentów Synodalnych po homilii 
  Ks. Proboszcz prosi Ks. Biskupa o utwierdzenie 

wspólnoty parafialnej w jej poszukiwaniu woli 
Bożej 

  Podpisanie dokumentów przez Ks. Biskupa, ks. 
Proboszcza, moderatora i sekretarza Zgromadzenia 
Parafialnego, razem z Rejonowymi 

  Wspólne  „Wyznanie Wiary w Chrystusa” 
  Podczas procesji z darami wnosi się „pergaminy” z 

podpisami oraz Krzyż. 

Ks. Proboszcz, 
Sztab Synodalny, 
zaangażowani w 
Synod

15 Maja 2011 Świątynia

5. Na zakończenie Mszy św. dziękuje się wszystkim, 
którzy współpracowali w jak najlepszej realizacji 
Synodu

Ks. Proboszcz 15 Maja 2011 Świątynia

C. PODSUMOWANIE 
6. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy 30 V Parafia

7. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 VI Plebania

Ad 8. Sztab i zespół organizacyjny 

Meta:
Lud Boży podejmuje współodpowiedzialność za przeprowadzenie Synodu Parafialnego przez 
powołanie i zorganizowanie Sztabu i zespołu organizacyjnego Synodu.

Uzasadnienie:
z probleMU:
W parafii nie ma takich struktur, które mogłyby przejąć odpowiedzialność za organizację Synodu 
Parafialnego.

z ideałU:
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 Jezus pragnie, abyśmy na wzór uczniów podjęli trud głoszenia Ewangelii przez umiejętność współpracy 
i wsłuchanie się w głos innych.

z nawrócenia:
Należy dopomóc ludowi Bożemu we właściwym przeżyciu Synodu Parafialnego przez uświadomienie 
ludziom, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołanie i utworzenie Sztabu oraz zespołu 
organizacyjnego.
Jak? Kto? Kiedy? 
A. PRZYGOTOWANIE

1. Wybór osób do Sztabu Synodalnego Zespół 
Duszpasterski

Do końca 
sierpnia 2010

Dom 
parafialny

2. Przygotować materiały dla członków sztabu Zespół 
Duszpasterski

Do końca 
sierpnia 2010

Dom 
parafialny

3. Określić zadania i role, jakie podejmą Zespół 
Duszpasterski

Do końca 
sierpnia 2010

Dom 
parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy im więcej szczegółów tym lepiej).
4. Spotkanie członków Sztabu Synodu

  Przedstawić program Synodu
  Określić zadania i role poszczególnych członków

Ks. Proboszcz 29 VIII Dom 
parafialny

5. Ustalenie czasu spotkań Ks. Proboszcz 29 VIII Dom 
parafialny

6. Dobór osób mogących pomóc w przygotowaniach Ks. Proboszcz 29 VIII Dom 
parafialny

C. PODSUMOWANIE 
7. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 10 X Parafia

8. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP 15 XI Dom 
parafialny

II. Program całości 
1.1.1. WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII – 10 X 2010

Meta: 
Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa przez spotkanie 
i podzielenie się życiem z Pasterzem Archidiecezji podczas wizytacji kanonicznej parafii. 

Uzasadnienie

z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii co 5 lat odbywa się wizytacja biskupia, to jednak wielu wiernych nie angażuje 
się w spotkania liturgiczne i duszpasterskie z Pasterzem Archidiecezji. Spotkania te nie są wartością dla 
części wiernych i nie stanowią okazji do łączności z Kościołem powszechnym.

z ideałU:
Wizytacja kanoniczna parafii jest okazją do doświadczenia łączności z Pasterzem Archidiecezji, 
momentem uwrażliwienia na nauczanie Kościoła, a także wyrazem odpowiedzialności za wzrastanie w 
wierze wspólnoty parafialnej.

z nawrócenia:
Należy dopomóc ludziom w wyznaniu wiary w łączności ze swym Pasterzem i całym Kościołem 
archidiecezjalnym. A także w uświadomieniu im, że przez zaangażowanie we własną parafię pracują dla 
całego Ludu Bożego.
Hasło: W duchu jedności wyznajemy naszą wiarę.
Gest: Obecność na spotkaniu liturgicznym lub duszpasterskim z ks. Biskupem – Pasterzem Archidiecezji.
realizacJa:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 5 IX Dom parafialny
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2. List na wydarzenia Redakcja 5 IX, gotowe: 
22 IX Dom parafialny

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 30 IX W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu: Program wizytacji 

kanonicznej w liście Redakcja 5 IX, gotowe: 
22 IX

5. Zaproszenie do przeżycia gestu: na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi 
Internetu i tablicy 
ogłoszeń

Od 5 X
Strona 
internetowa, 
tablica

6. Katecheza w niedzielę poprzedzającą wydarzenie Kapłan 3 X
Podczas 
wszystkich 
Mszy św.

7. Hasło: W duchu jedności wyznajemy naszą wiarę

8. Przygotować dekorację w kościele Służby techniczne Do 9 X W świątyni
9. Przygotowanie liturgii przez poszczególne Rejony:

  Czytania, psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie. 

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

8 IX, gotowe: 
25 IX Dom parafialny

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

10. W niedzielę poprzedzającą wydarzenie w kościele 
i we wszystkich rodzinach odmówiona zostanie 
modlitwa o dobre owoce wizytacji kanonicznej

Wszyscy 3X Kościół i 
rodzina

11. Przygotować powitanie i pożegnanie ks. Biskupa PZK 5 IX Dom parafialny

12. Przygotować delegacje na spotkanie ze 
wspólnotami: Rada Duszpasterska, PZK, RZK i 
Posłańcy, wspólnoty formacyjne

PZK 5 IX Dom parafialny

13. Przygotować plan spotkania PZK 5 IX Dom parafialny

14. Przygotować sprawozdania duszpasterskie i 
materialne Ks. Proboszcz Do 10 X Dom parafialny

C. PODSUMOWANIE

15. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 30 I Grupy 
Sąsiedzkie

16. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP I półrocze Dom parafialny

Notatnik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.2. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 XI 2010

Meta:
Lud Boży parafii św. Barbary został uwrażliwiony na wartość patriotyzmu i dobra wspólnego 
poprzez celebrację liturgiczną Święta Niepodległości i gest wywieszenia flagi narodowej w oknach i 
na balkonach mieszkań.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Ideologie ostatnich lat wypaczyły pojęcie patriotyzmu i wrażliwości na dobro wspólne wyrabiając 
przekonanie, że „to, co wspólne jest niczyje”, a liczy się tylko to, co moje.

z ideałU:
Dojrzewanie w wierze prowadzi do wzięcia odpowiedzialności za losy „małej” i „dużej” Ojczyzny.

z nawrócenia:
Należy dopomóc ludziom w odkrywaniu wartości patriotycznych i dobra wspólnego przez ukazywanie 
konkretnej przestrzeni, w której każdy mógłby odnaleźć zaangażowanie dla siebie w służbie tym 
wartościom.

Hasło: Jeszcze nie zginął nasz wspólny, zbiorowy obowiązek.
Gest: Wywieszenie flagi narodowej w oknach i balkonach w dniu 11 listopada.

realizacJa:

Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 17 X Dom parafialny

2. „List” Redakcja 17 X, gotowe: 
28 X Dom parafialny

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 6 XI W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu: flaga narodowa W rodzinach 10 XI Na mieszkaniu

5. Zaproszenie do przeżycia gestu: na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi 
Internetu i tablicy 
ogłoszeń

Do 10 XI
Strona 
internetowa, 
tablica

6. Katecheza w niedzielę poprzedzającą wydarzenie Kapłan 7 XI
Podczas 
wszystkich Mszy 
św.

7. Przygotowanie dekoracji w kościele Służby techniczne Do 7 XI W świątyni
8. Przygotowanie liturgii przez poszczególne Rejony:

  Czytania, psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie. 

Grupa liturgiczna 
(przedstawiciele 
wszystkich 
Rejonów)

10 X - 20 X  Dom parafialny

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

9. Spotkania RZK
RZK i 
odpowiedzialny z 
grupy liturgicznej

25 - 30 X W Rejonach

C. PODSUMOWANIE

10. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia Posłańcy Do 30 I Grupy 
Sąsiedzkie

11. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP I półrocze Dom parafialny

.Notatnik:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.3 UROCZYSTOŚĆ ŚW. RODZINY - 26 GRUDZIEŃ 2010 R

Temat: Troska o rodzinę

Wartość: Pan Jezus troszczący się o rodzinę

Meta: 
Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej zostali uwrażliwieni na to jak Pan Jezus troszczył się o rodziny, 
szczególnie te, które przeżywają trudności poprzez podjęcie modlitwy za konkretną znaną rodzinę 
przy okazji uroczystości Św. Rodziny w ramach Roku Synodalnego.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Pomimo tego, że wiele rodzin naszej parafii określa się jako chrześcijańskie, to w sytuacjach trudnych i 
kryzysowych nie odwołują się do Chrystusa.  Wiele rodzin jest w dobrej sytuacji, ale też zrywają więź z 
Chrystusem, myśląc, że są samowystarczalni.

z ideałU

Chrystus pragnie, aby wszyscy ludzie stawali się rodziną dzieci Bożych. On wzywa nas do tego, abyśmy 
byli rodziną zatroskaną o każdego jej członka, jak On to czyni.

z nawrócenia

Należy dopomóc odkryć rodzinom, że Pan Jezus troszczy się o wszystkie rodziny przez doświadczenie 
życzliwej i solidarnej modlitwy w uroczystość Św. Rodziny.

Hasło: Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma – Ps 53,23 albo: Zrzuć ciężary na Jezusa On pomoże 
ci na pewno.
Gest: Modlitwa w rodzinie za konkretną rodzinę, którą znamy i która jest w trudnej sytuacji
Gest liturgiczny: Deklaracje będą niesione w procesji z darami podczas Mszy św.

realizacJa:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 21 XI Dom parafialny

2. List do parafian Redakcja 21 XI, gotowy na 
4 XII Dom parafialny

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 15 XII Rodziny
4. Obrazek: ikona Św. Rodziny z 

modlitwą za rodziny redakcja 21 XI – 30 XI

5. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie kapłan 19 XII Podczas wszystkich Mszy św.

6. Hasło: Zrzuć swą troskę na Pana, a On 
cię podtrzyma

7. Zaproszenie do przeżycia gestu: 
na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń

Zespół obsługi 
Internetu i 
tablicy ogłoszeń

Od 20 XII Strona internetowa, 
tablica

8. Przygotować dekorację w kościele Służby techn. Do 24 XII

9. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Wierni 26 XII Świątynia – podczas 
wszystkich Mszy św.

10. Przygotowanie liturgii przez 
poszczególne Rejony:
  Czytania, psalm
  Modlitwa wiernych
  Procesja z darami, uwielbienie

Grupa 
liturgiczna 23 XI Dom parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy, im więcej szczegółów tym lepiej)
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11. Modlitwa w rodzinach:
  Spotkanie całej rodziny i 

odmówienie modlitwy za 
najbardziej potrzebującą rodzinę

Rodzina 26 XII We wszystkich rodzinach 
parafii

C. PODSUMOWANIE 
12. Zebranie informacji o przebiegu 

wydarzenia. Do 30  stycznia W Grupach 
Sąsiedzkich Posłańcy, Podrejonowi

13. Podsumowanie oceny wydarzenia. SOP I półrocze Dom parafialny

.Notatnik:
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1.1.4. DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO - 2 II 2011

Temat: Wybór drogi życia

Wartość: Powołanie

Meta:
Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej został uwrażliwiony na potrzebę świadomego wyboru 
drogi życiowej poprzez modlitwę w intencji rozeznania powołania przez młodzież z racji Dnia Życia 
Konsekrowanego.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Część młodzieży stając u progu dorosłości ma problem z dostrzeżeniem różnych możliwości wyboru dróg 
życiowych. Młodzież utożsamia służbę Bogu jedynie z formą życia konsekrowanego bądź kapłańskiego.

z ideałU:
Chrystus oczekuje od nas umiejętności odkrywania swojego powołania. Przypatrzcie się bracia powołaniu 
waszemu 1 Kor 1, 26

z nawrócenia:
Należy dopomóc ludziom w uświadomieniu sobie, że każdy otrzymał powołanie od Boga i w związku z 
tym pomóc, by zostało ono rozeznane przez młodego człowieka, poprzez drogi życiowe opierające się na 
służbie Bogu w kapłaństwie, małżeństwie, życiu konsekrowanym, bądź życiu w samotności.

Hasło: Odkryć drogę życia.
Gest: „Ślad stopy” dołączony do gazetki z zaproszeniem, by każdy napisał imię młodego człowieka, o 
którego przyszłość się martwimy i chcemy go polecić Bogu. „Ślad” przynosimy do kościoła, układa się 
z nich ścieżkę do Najświętszego Sakramentu. Gest dokonany będzie na każdej Mszy św. poszczególnych 
Rejonów.

Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 2 I 2011 Dom parafialny

2. List na wydarzenie Redakcja 2 I, gotowy: 
12 I Dom parafialny

3. Rozniesienie listu do każdej rodziny Posłańcy Do 23 I W Rejonach
4. Materiały do wykonania gestu: „Ślad stopy” 

dołączony do listu „Droga do Emaus’ Redakcja listu 2 I, gotowe: 
16  I Mieszkania

5. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie Kapłan 30 stycznia Świątynia

6. Hasło: Odkryć drogę życia

7. Przygotowanie dekoracji w kościele Służby 
techniczne Do 30 I Świątynia 

8. Zaproszenie do przeżycia gestu: na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń

Zespół obsługi 
Internetu i 
tablicy ogłoszeń

Do 30 I Strona internetowa, 
tablica

9. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Lud Boży 30 I Świątynia
10. Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

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

Teksty 
liturgiczne:
Grupa liturgiczna

5 I, gotowe: 
20 I Dom parafialny

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

C. PODSUMOWANIE 
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11. Zebranie informacji o przebiegu wydarzenia

Posłańcy w 
GS, strona 
internetowa

Do 30 V W GS

12. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze Dom parafialny

Notatnik:
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1.1.5 Renowacje misji parafialnych  – 02 - 10 . 04 IV 2011 patrz Synod Ad 7.3 
Książka Roku s. 15
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1.1.6 PIKNIK W REJONACH – 29 V 2011

Temat: Piknik w Rejonach

Wartość: Otwarcie się na innych

Meta: 
Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa otwierając 
się na ubogich, samotnych, bezbronnych, chorych przez włączenie się w loterię fantową na rzecz 
potrzebujących w czasie pikniku w Rejonach.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii jest otwartość na ludzi potrzebujących, to jednak wielu wiernych nie jest 
świadomych, że dzielenie się z ubogim jest obowiązkiem chrześcijanina.

z ideałU:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25, 40. 

z nawrócenia:
Należy dopomóc ludziom w głębszym zrozumieniu postawy miłosierdzia poprzez doświadczenie radości 
dzielenia się dobrem duchowym i materialnym z potrzebującymi.

Hasło: Bądźmy dobrzy jak chleb.
Gest: W liście do parafian zamieszczone będzie zaproszenie do wzięcia udziału w loterii fantowej na 
rzecz osób potrzebujących. Każdy będzie mógł zadeklarować sposób wzięcia udziału w loterii wybierając 
jedną z propozycji:

	 Przyniesienie fanta na loterię
	 Pomoc osobie potrzebującej w dotarciu na piknik
	 Pomoc w organizacji pikniku
	 Ofiara złożona do puszki podczas pikniku
	 Podjęcie modlitwy za osoby samotne, bezbronne, biedne, potrzebujące.

Gest liturgiczny: Deklaracje będą niesione w procesji z darami podczas Mszy św.

realizacJa:
Odpowiedzialny za inicjatywę____________________________________________

Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 17 IV Dom parafialny

2. List do parafian Redakcja 17 IV, gotowe 
na 30 IV Dom parafialny

3. Zaproszenie do wzięcia udziału w loterii 
fantowej podczas pikniku Redakcja 17 IV, gotowe 

na 30 IV Dom parafialny

4. Rozniesienie listu i zaproszenia na loterię 
do każdej rodziny Posłańcy Do 22 V W Rejonach

5. Materiały do wykonania gestu:
  Przyniesienie rzeczowego fanta na 

loterię
  Pomoc osobie potrzebującej w dotarciu 

na piknik
  Pomoc w organizacji pikniku
  Ofiara złożona do puszki podczas 

pikniku
  Podjęcie modlitwy za osoby samotne, 

bezbronne, biedne, potrzebujące.

Każdy będzie mógł 
zadeklarować 
sposób wzięcia 
udziału w loterii 
wybierając jedną z 
propozycji

29 V Podczas pikniku w 
Rejonach

6. Katecheza w niedzielę poprzedzającą 
wydarzenie Kapłan 22 V Świątynia

7. Hasło: Bądźmy dobrzy jak chleb
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8. Przygotowanie dekoracji w kościele Służby techniczne Do 21 V Świątynia
9. Przeżycie liturgiczne wydarzenia Wierni 22 V Świątynia 
12. Przygotowanie liturgii przez poszczególne 

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

Grupa liturgiczna 20 IV Dom parafialny

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

10. Przygotowanie miejsca na piknik RZK 28 V Działka
11. Pomoc osobom potrzebującym w dotarciu 

na piknik
Rejonowy 
Zespół Caritas 29 V W Rejonie

12. Przygotowanie loterii fantowej: 
  Zebranie fantów rzeczowych
  Przygotowanie losów
  Zorganizowanie stołów
  Przygotowanie puszki na ofiary
  Przygotowanie obrazków do modlitwy

Podział prac na 
spotkaniu RZK Do 15 V RZK

13. Przygotowanie poczęstunku
14. Wybrać formę (grill, kanapki, ciasto) Ustala RZK Do 15 V RZK

C. PODSUMOWANIE 
15. Zebranie informacji o przebiegu 

wydarzenia Do 15 VI Posłańcy w GS

16. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze Dom parafialny

.Notatnik:
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Meta:
Grupy Sąsiedzkie do końca czerwca 2011 roku określiły swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i publicznie 
Go wyznały poprzez aktywne włączenie się w przygotowanie i realizację Synodu Parafialnego jako 
grupy synodalne.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii jest ok. 100 wspólnot sąsiedzkich, które w miarę systematycznie się spotykają 
i realizują formację według konspektu, to jednak w roku przygotowań i realizacji Synodu Parafialnego 
niektóre z nich nie są wystarczająco stabilne, by podjąć prace i formację związaną z Synodem. 

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby małe wspólnoty sąsiedzkie były fundamentem, na którym opiera się cały Synod 
Parafialny.

z nawrócenia:
Należy pomóc uczestnikom Grup Sąsiedzkich w pełnym zaangażowaniu się w przygotowanie i realizację 
Synodu Parafialnego poprzez włączenie ich w systematyczne spotkania przedsynodalne i synodalne.

realizacJa:
	 Przygotowanie konspektów tematycznych na każdy miesiąc na tematy z uwzględnieniem 

mety roku Synodu Parafialnego – Grupy Sąsiedzkie stają się Grupami Synodalnymi.
Tematy konspektów na poszczególne miesiące: 
Wrzesień: - Niema spotkań - tworzymy grupy synodalne
Październik: I spotkanie przedsynodalne – Temat 1: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna 
traktować osoby biedne, samotne, starsze?
Listopad: II spotkanie przedsynodalne – Temat 2: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować 
młodzież i jej przyszłość?
Grudzień: III spotkanie przedsynodalne – Temat 3: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna 
traktować rodzinę, która nazywa się chrześcijańską i nowe rodziny przybyłe do parafii?
Styczeń: IV spotkanie przedsynodalne – Temat 4: Jak wg Jezusa wspólnota parafialna powinna traktować 
małe wspólnoty, czy też wspólnotę społeczną, (Małą ojczyznę) w której żyje?
Luty - Temat: Dlaczego mamy słuchać Jezusa?
Marzec - Temat: Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem 
Kwiecień: Synod i spotkania podczas synodu. 
Maj - Temat: Decyzja wiary – wybranie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Czerwiec - Temat: Konsekwencje wiary w Boga.
1. Pomoc duszpasterzy w tych grupach, które mają trudności w podjęciu prac synodalnych, a także grupach, 

które na nowo się zawiązały w związku z pracami Synodu Parafialnego.
2. Kazanie w jedną niedzielę września poświęcone przygotowaniom do podjęcia Synodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli Wspólnot Sąsiedzkich jako Grup Synodalnych.  

2. Duszpasterstwo środowiskowe 
2.1.  Dzieci 

2.1. 1. Grupa: Dzieci Maryi

Meta:
Grupa formacyjna Dzieci Maryi wyznaje wiarę w Jezusa, publicznie wybiera Chrystusa oraz określa 
jakie są konsekwencje tej wiary w życiu osobistym, wspólnotowym, a także całej parafii poprzez 
włączenie się w przygotowanie i przeżycie Synodu Parafialnego w ramach specjalnych katechez dla 
dzieci, konsultacje oraz nabożeństwo.

Uzasadnienie:
z probleMU:
U niektórych animatorów oraz członków grupy dostrzega się brak jasnego opowiedzenia się za Jezusem 
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w codzienności życia oraz odnoszenia się do Niego w konkretnych sytuacjach życiowych i osobistych 
wyborach: 

  Wycofywanie się i rezygnacja z podjętych zobowiązań – powierzchowna motywacja
  Udział w spotkaniach formacyjnych nie zawsze ma na celu pogłębienie relacji z Jezusem
  Udział w nabożeństwach okresowych, wydarzeniach parafialnych nie jest potwierdzany głębszą motywacją 

oraz świadomym wyborem jako wyborem Jezusa

z ideałU:
Postawienie pytania o obecność i rolę Jezusa w życiu osobistym i wspólnotowym pobudza do wolnego i 
świadomego wyboru oraz opowiedzenia się za Nim w codziennym życiu. 
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt16,16), A wy za kogo Mnie uważacie? (Łk 9,20)
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham  (J 21,17)

z nawrócenia:
Należy pomóc odkryć członkom grupy Dzieci Maryi znaczenie spotkań formacyjnych, które prowadzą do 
głębszego poznania i odkrywania tajemnicy Chrystusa obecnego i działającego w ich życiu.
Należy ożywić zaangażowanie animatorów i zmotywować ich do udziału w przygotowaniach i prowadzeniu 
spotkań formacyjnych, z uwzględnieniem świadomego wyboru Jezusa.
Podjąć przygotowywanie do systematycznego, świadomego i aktywnego udziału w liturgii, nabożeństwach 
okresowych oraz wydarzeniach parafialnych.

realizacJa:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w grupie dotyczącej wyznania wiary.
2. Opracowanie spotkań formacyjnych w formie konspektów nt. „Wyznanie wiary”.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństwa wyrażającego wyznanie wiary.
4. Włączenie członków grupy w przeżywanie poszczególnych wydarzeń parafialnych oraz dokonywanie oceny 

wydarzenia – każdy animator w grupie, którą prowadzi.
5. Przygotowywanie członków grupy do udziału w nabożeństwach okresowych, liturgii oraz wydarzeniach  

parafialnych związanych z Synodem Parafialnym.
6. Udział w działaniach  otwierających członków grupy na potrzeby innych – min. akcja Kolędników Misyjnych, 

Adopcja Serca.

2.1.2. Oaza Dzieci Bożych 

Meta: 
Dzieci Boże z parafii św. Barbary do końca czerwca 2011 roku określiły i wyznały swoją wiarę w 
Jezusa Chrystusa poprzez poznanie Jego Osoby, włączenie się w przeżywanie wydarzeń i Synod 
Parafialny.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Wśród Dzieci Bożych widoczny jest różny stosunek do kwestii wiary. Rzadko kiedy osoba Jezusa 
Chrystusa zajmuje wysokie miejsce w wyznawanej hierarchii wartości. Priorytetem dość często jest moda, 
materializm, czy też chęć zaimponowania innym, bądź dominacji nad słabszymi.

z ideałU:
Jezus pragnie, aby dzieci nie bały się Jego Miłości. Chce, aby każde z nich miało świadomość Jego 
Dobroci, nie wstydziły się Go i potrafiły z ufnością bronić Go jako największej wartości. Potem wziął 
małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona rzekł do nich: Kto by przyjął jedno z takich 
dziatek w imieniu moim, Mnie przyjmuje a ktokolwiek by Mnie przyjął nie Mnie przyjmuje, lecz Tego, który 
Mnie posłał. Mk 9, 36-37

z nawrócenia:
Należy dopomóc dzieciom w odkrywaniu radości w przyznawaniu się do Jezusa Chrystusa oraz 
uświadomieniu ich w tym, że On powinien być największą wartością w ich życiu.

realizacJa:
1. Przygotowanie liturgii w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 1600.
2. Poprowadzenie drogi krzyżowej dla dzieci w czasie Wielkiego Postu
3. Stworzyć więcej okazji do integracji:

  Z innymi grupami dziecięcymi (zabawa choinkowa, ognisko, dyskoteka)
  Ze starszymi oazowiczami (Wigilia, ognisko, wspólny wyjazd)

4. Obecność i zaangażowanie dzieci na Rejonowych Dniach Wspólnoty Ruchu Światło – Życie i w Święcie 
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Patronalnym
5. Przeprowadzić cykl pięciu spotkań formacyjnych na temat osoby Jezusa Chrystusa:

	 Kim jest Jezus Chrystus?
	 Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? 
	 Czego Chrystus oczekuje ode mnie?
	 W jaki sposób mogę świadczyć o Jezusie?
	 Moja relacja z Jezusem Chrystusem?

2.2. Młodzieży

2.2.1 Oaza Młodzieżowa

Meta:
Oaza Młodzieżowa z parafii św. Barbary w Łęcznej do końca czerwca 2011 roku publicznie dała 
świadectwo wyboru Chrystusa poprzez głębsze angażowanie się w życie parafii i wspóln oty.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Część oazowiczów poza spotkaniami formacyjnymi nie okazuje swoją postawą autentycznego wyboru 
Chrystusa na osobistego Pana i Zbawiciela.

z ideałU:
Chrystus zachęca nas do publicznego wyznawania wiary poprzez postawę autentycznych świadków. 
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jk 1, 22

z nawrócenia:
Należy uświadomić młodzieży oazowej, jak ważne jest publiczne świadectwo wiary w każdej dziedzinie 
życia.

realizacJa:
1. Pogłębienie modlitwy za wspólnotę:

  Wprowadzenie dyżurów – codziennie z każdej grupy jedna osoba modli się za wspólnotę oazową
  Uczestnictwo oazowiczów w: spotkaniach grup sąsiedzkich, wydarzeniach parafialnych (z oceną wydarzeń), 

Dniach wspólnoty (z naciskiem na Święto Patronalne)
2. Czuwania dla kandydatów do sakramentu bierzmowania (co 2 miesiące)
3. Pantomima w Dzień Papieski po Białym Marszu
4. Ewangelizacja w szkole
5. Rozwój istniejących diakonii i utworzenie nowej (diakonia animacji)
6. Poznanie specyfiki Domowego Kościoła jako ukazanie możliwości formacji w Ruchu Światło - Życie w 

przyszłości
7. Poprowadzenie dla parafian Liturgii Godzin w Wielkim Tygodniu

2.2.2 AkAdemiA młodzieżowA

Meta:
Do końca czerwca 2011 roku wspólnota dzieci i młodzieży AM określiła swoją wiarę w Jezusa 
Chrystusa, publicznie wybrała Chrystusa oraz ustaliła, jakie są konsekwencje tej wiary dla jej życia 
w rodzinie, w szkole, w Akademii Młodzieżowej i parafii poprzez włączenie się w przygotowanie  
i przeżycie Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo stałej formacji, uczestnictwa w katechezie i w praktykach religijnych dzieciom i młodzieży 
jest coraz trudniej przyznać się do wiary wśród rówieśników jak również być wiernym wartościom 
chrześcijańskim w obecnym świecie.

z ideałU:
Wybór Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela.

z nawrócenia:
Należy dopomóc studentom AM odpowiedzieć na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? i dopomóc świadomie 
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wybrać i wyznać wiarę w Niego wobec rówieśników, rodziny, we wspólnocie AM i w parafii.  

realizacJa:
1. Celebracja odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego - w ciągu roku szkolnego celebracja raz w miesiącu 

rocznicy chrztu św. jako moment przyjęcia do wspólnoty Kościoła.
2. Grudzień - wyznanie wiary w rodzinie: przygotowanie rodzinnej modlitwy przez dzieci.
3. Styczeń - luty - 3 dniowe rekolekcje dla AM: Jezus - moja Droga, moja Prawda i moje Życie.
4. Dokonanie konsultacji wiary.

2.2.4 Ministranci i lektorzy

Meta:
Ministranci i lektorzy do końca czerwca 2011 r. określili swoją wiarę w Jezusa Chrystusa publicznie 
Go wybierając, przez odkrycie powagi głębszego i poważniejszego zrozumienia czym jest 
wykonywana przez nich posługa służby ministranckiej.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo stałej formacji służby liturgicznej zauważa się: nieprzestrzeganie dyżurów, brak wiedzy i 
zainteresowania symboliką i gestami liturgicznymi oraz nie zawsze dobra postawa wiary poza miejscem 
wykonywania danej posługi.

z ideałU:
Bóg oczekuje od ministrantów i lektorów służby charyzmatem ewangelizacji i świadczenia swoim życiem 
o Chrystusie. Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w tych tajemnicach, szedł tylko drogą zbawienia. 
(Modlitwa przed Mszą Świętą).

z nawrócenia:
Należy pomoc ministrantom i lektorom poprzez służbę przy Ołtarzu dostrzec obowiązek dawania 
autentycznego świadectwa swoim życiem o Chrystusie.

realizacJa 
1. Przygotowanie grupowych do prowadzenia poszczególnych grup. 
2. Wprowadzenie II Stopnia liturgicznego. 
3. Opracowanie programu formacyjnego dla lektorów.
4. Zorganizowanie spotkań wspólnotowych dla całej Służby Ołtarza (Zorganizowanie Mistrzostw Sportowych w 

ping – ponga, piłkarzyki itp.).
5. Egzekwowanie dyżurów i zbiórek ministranckich.
6. Wybór ministranta miesiąca.
7. Stworzenie struktur Służby Ołtarza. 
8. Poznanie charyzmatu grupy przez jej członków.
9. Zorganizowanie szkoły liturgicznej (krótka katecheza w I niedzielę miesiąca przed Mszą Świętą)
10. Uwrażliwienie członków grupy do uczestnictwa w Grupach Synodalnych.

2.3. Dorosłych

2.3.1 Domowy Kościół

Meta:
Do końca czerwca 2011 r. rodziny Domowego Kościoła określają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa 
oraz ustalają, jakie są konsekwencje tej wiary dla życia parafii i jej dalszego wzrostu poprzez 
przygotowanie i przeżycie Synodu Parafialnego na zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji 
Parafii.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Zauważa się kryzys we wspólnocie przez odejście kilku małżeństw i rodzin. Czasami niektóre rodziny i 
małżeństwa mocno oddzielają formację w Domowym Kościele od formacji parafialnej. 

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby wspólnoty małżeństw wzrastały w wierze i miłości, mającej wyraz w  bezinteresownej 



Książka Roku 2010/2011

32

D
us

zp
as

te
rs

tw
o 

Śr
od

ow
isk

ow
e służbie drugiemu człowiekowi, dzieliły się radością życia we wspólnocie DK, a tym samym stawały się 

zaczynem wspólnoty parafialnej. Oto posyłam was. Łk 10,3

z nawrócenia:
Należy dopomóc małżeństwom odkryć, że przez modlitwę i wyjazdy rekolekcyjne uświadamiają sobie 
misyjne powołanie w rodzinie i we wspólnocie, także przez służbę małżeństwom w sytuacjach trudnych 
dążą do umocnienia postawy odpowiedzialności za wzrastanie wspólnoty DK i parafialnej.

realizacJa
1. Włączenie się w Synod Parafialny:

  Wyznaczenie 5 osób do komisji synodalnych.
  Wyznaczyć osoby do dzieła apostolskiego z Posłańcami do wizyty w rodzinach w poszczególnych Rejonach.

2. Rekrutacja nowych małżeństw do Domowego Kościoła przy wydarzeniach parafialnych takich jak uroczystość 
Świętej Rodziny. 

3. Podjęcie modlitwy w intencji małżeństw, które ewentualnie mogą wstąpić do Domowego Kościoła.
4. Świadectwo małżeństw DK dla Oazy Młodzieżowej jako zachęta do wstąpienia do Domowego Kościoła.
5. Rekolekcje na miejscu dla małżeństw, które nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach wyjazdowych.
6. Grafik na tablicy ogłoszeń na sprzątanie domu parafialnego.

2.3.2 Legion Maryi 

Meta: 
Wspólnota Legionu Maryi do końca czerwca 2011 r. pogłębiła swoją wiarę w Jezusa Chrystusa 
poprzez zwrócenie uwagi na motywację podjęcia prac apostolskich.

Uzasadnienie:

z probleMU:
Pomimo tego, że podręcznik i zasady legionowe mówią, że legionista w pracy apostolskiej powinien 
oddać się całym sercem i duchem to wielu członków Legionu Maryi podejmuje ją z różnych motywacji.

z ideałU:
Bóg pragnie, abyśmy z wiarą i całkowitym oddaniem angażowali się  w dzieła apostolskie w duchu służby 
i na wzór Chrystusa.
Legionista musi zobaczyć Chrystusa w swoim bliźnim (tj. we wszystkich ludziach bez wyjątku) i usłużyć 
mu według jego potrzeb (podręcznik legionowy str. 345).
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40.

z nawrócenia:
Należy dopomóc członkom Legionu Maryi, aby poprzez pogłębienie motywacji podejmowali dzieła 
apostolskie z wiarą i widzieli Chrystusa w każdym bliźnim. 

realizacJa
1. Opracowanie tematów na rekolekcje legionowe i dni skupienia - sierpień 2010.
2. Przygotowanie i przeżycie Kongresu Legionowego z tematami synodalnymi - luty 2011.
3. Włącza się czynnie w przeżycie Synodu Parafialnego.

2.3.3. Szkoła Modlitwy

Meta:
Wszyscy członkowie wspólnoty Szkoła Modlitwy określają swoją wiarę w Jezusa, publicznie 
wybierają Chrystusa oraz ustalają, jakie są konsekwencje tego wyboru dla życia wspólnoty i jej 
dalszego wzrostu poprzez udział w przygotowaniach i realizacji Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
We wspólnocie jest niewiele osób, które są przygotowane do ewangelizacji prowadzonej w formie 
rekolekcji (REO), która jest jednym z zadań wspólnoty.

z ideałU:
Bóg oczekuje od nas, byśmy z odwagą głosili kim jest Jezus i dzielili się doświadczeniem ze spotkania 
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Go w życiu. Do każdego więc kto się przyzna do Mnie przed ludźmi przyznam się i Ja przed moim Ojcem 
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Moim Ojcem, który 
jest w niebie. Mt 10, 32-33.

z nawrócenia:
Należy pomóc członkom wspólnoty w przygotowaniu się do ewangelizacji prowadzonej przez wspólnotę 
związanej z Synodem Parafialnym.

realizacJa:
1. Przygotowanie modlitwy na czas Synodu.
2. Pomoc Posłańcom we wrześniowej ewangelizacji.
3. Udział w komisjach synodalnych.

2.3.4 Koła Żywego Różańca

Meta:
Członkowie Kół Żywego Różańca do końca czerwca 2011 roku określiły swoją wiarę i publicznie 
wyznały Chrystusa poprzez zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła przez modlitwę w papieskich 
intencjach misyjnych i Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że Koła Żywego Różańca podejmują dzieła misyjne przez codzienną modlitwę i wierność 
swym zadaniom, to jednak część osób z KŻR nie w pełni angażuje się w comiesięczne spotkanie liturgiczne 
i formacyjne.

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby członkowie KŻR poprzez modlitwę i obecność na spotkaniach formacyjnych dawali 
świadectwo wiary w Chrystusa i publicznie Go wyznawali.

z nawrócenia:
Należy dopomóc członkom KŻR  w wiernym wypełnianiu swoich misyjnych zadań poprze systematyczne 
uczestnictwo w spotkaniach w pierwszą sobotę miesiąca oraz podjęcie modlitwy w wyznaczonych 
intencjach, ze szczególnym uwzględnieniem intencji Synodu Parafialnego.

realizacJa:
1. Uaktualnić listę i przekazać ją poszczególnym Różom i zelatorom.
2. Zadbać o systematyczny udział KŻR we Mszach św. sprawowanych w ich intencjach. Odp. zelator.
3. Formacja: cykl katechez w I soboty miesiąca
4. Podjęcie systematycznej modlitwy w intencjach Synodu Parafialnego jako zaangażowanie misyjne i wyznanie 

wiary w Chrystusa.

2.3.5 CARITAS

Meta:
Wspólnota CARITAS do końca czerwca 2011 roku określa swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, 
wyznaje Chrystusa oraz aktywnie uczestniczy w życiu parafii poprzez osobisty udział w potrzebie i 
cierpieniu drugiego człowieka dając samego siebie oraz aktywne zaangażowanie w przygotowanie 
Synodu Parafialnego na zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji Parafii.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Potrzeba większego uwrażliwienia, aby w pełny sposób zaangażować się we wszystkie działania grupy.
Nieumiejętność słuchania i skupienia uwagi grupy podczas omawiania spraw organizacyjnych, co 
prowadzi do niedoinformowania, zamieszania i braku spójności w posłudze Caritas, a tym samym 
podważa wiarygodność grupy w oczach podopiecznych.
 W niektórych przypadkach konflikt co do zasadności przyznania pomocy finansowej.

z ideałU:
Chrystus oczekuje od nas, abyśmy przez swoją posługę - swoje mówienie, słuchanie, milczenie i przykład 
- stawali się wiarygodnymi Jego świadkami.
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Należy dopomóc grupie, aby ciągle na nowo odkrywała wartość swojej posługi, a tym samym to, że służy 
samemu Chrystusowi przez doświadczenie owocności dobrze przygotowanych spotkań. 

realizacJa:
1. Ciąg dalszy katechez na temat Eucharystii.
2. Do końca września 2010 r. uzyskać aktualne zaświadczenia o sytuacji finansowej rodziny, której pomagamy.
3. Aktywny udział w pracach Synodu Parafialnego.
4. Określić zasady spotkań organizacyjnych:

  Ustalić czas na uwagę i skupienie
  Nie mówimy wszyscy naraz
  Nie korzystamy z telefonów w czasie spotkań
  Ustalić kary pieniężne za nieprzestrzeganie określonych zasad.

5. Dokładna realizacja zadań wynikających z charyzmatu Caritas.

2.3.6 Grupa Wsparcia Chorych „Skarb”

Meta:
Członkowie Grupy Wsparcia Chorych do końca czerwca 2011 roku określili swoją wiarę w Jezusa 
Chrystusa i publicznie ją wyznali poprzez modlitwę i ofiarowanie cierpień w intencjach Synodu 
Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Grupa Wsparcia Chorych liczy 20 osób – chorych, starszych oraz opiekunów. Spotyka się w każdą I 
niedzielę miesiąca i systematycznie organizuje wyjazdy pielgrzymkowo – rekreacyjne. Część uczestników 
jeszcze nie w pełni docenia posługę dla Kościoła w wymiarze modlitwy i ofiarowanego cierpienia.

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby ludzie chorzy i cierpiący łączyli się z Nim w dziele zbawienia świata poprzez 
modlitwę i ofiarowanie z miłością swych cierpień na Jego wzór.

z nawrócenia:
Należy dopomóc członkom Grupy Wsparcia Chorych w odkrywaniu ich szczególnego posłannictwa w 
Kościele poprzez modlitwę i ofiarowanie siebie na wzór Chrystusa w intencji zbawienia 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 – świadectwo wiary w Chrystusa i pomoc najsłabszym w 

uczestnictwie w wydarzeniach i doświadczeniach wiary.
3. Podjęcie systematycznej modlitwy w intencjach Kościoła i świata, ze szczególnym uwzględnieniem intencji 

Synodu Parafialnego – każdy członek wspólnoty postara się codziennie odmawiać modlitwę podjętą w parafii.

3. Służby PAStorAlne 

3.1. kAtechezA 

3.1.1 . kAtechezA dzieci i młodzieży 
Meta:
Młodzież i dzieci uczestniczące w katechezie do końca czerwca 2011 roku określali swoją wiarę 
w Jezusa, publicznie Go wybierali oraz ustalali, jakie są konsekwencje tej wiary dla ich życia 
poprzez zaangażowanie się w Synod Parafialny oraz uczestnictwo w konsultacjach wiary w grupach 
formacyjnych.
Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że katecheza na wszystkich poziomach prowadzona jest systematycznie, to jednak pewna 
grupa dzieci i młodzieży nie ma doświadczenia publicznego przyznawania się do Chrystusa i wyznawania 
wiary w Niego we wspólnocie.



Program Duszpasterski

35

Służby Pastoralne
z ideałU:
Bóg pragnie, aby dzieci i młodzież wzrastały w wierze we wspólnocie parafialnej poprzez doświadczenie 
radości wspólnego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

z nawrócenia:
Należy dopomóc dzieciom i młodzieży w stworzenia okazji do wspólnego wyznawania wiary w Chrystusa, 
określania jej i uczenia się przyjmowania konsekwencji tej wiary w życiu codziennym.
realizacJa:
1. Na każdym poziomie katechizacji zostanie przeprowadzona jedna katecheza informująca o Synodzie 

Parafialnym, przygotowaniach do niego i przebiegu spotkań synodalnych.
2. Zapoznanie i przeprowadzenie konsultacji wiary z dziećmi i młodzieżą tam, gdzie będzie to możliwe.
3. Przed każdym wydarzeniem omówienie gazetki Małe Emaus i Młode Emaus oraz zachęta do udziału w 

wydarzeniach.

3.1.2.1 . Katecheza przedchrzcielna 

Meta:
Rodzice dzieci przed chrztem świętym do końca czerwca 2011 roku wyznawali swoją wiarę i 
publicznie wybierali Chrystusa przez uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących do tego 
sakramentu i przeżycie go jako doświadczenie wiary i spotkanie z Chrystusem. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że rodzice uczestniczą w katechezach przygotowujących do sakramentu chrztu św., to 
jednak dla wielu to przygotowanie nie wpływa na sposób przyjęcia samego sakramentu jako okazję do 
wyznania swej wiary w Jezusa Chrystusa.

ideał:
Chrystus pragnie, aby rodzice dzieci przyjmujących chrzest św. sami wyznawali wiarę w Niego i publicznie 
się do Niego przyznawali zarówno podczas liturgii jak i w dalszym życiu. Pierwsze „wyznanie wiary” składa 
się przy chrzcie. „Symbol wiary” jest najpierw symbolem chrzcielnym. Ponieważ chrzest jest udzielany „w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia 
do trzech Osób Trójcy Świętej. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 189.

z nawrócenia:
Należy dopomóc rodzicom i rodzicom chrzestnym w stworzeniu okazji do uświadomienia sobie: Kim jest 
Chrystus?, by z pełniejszą świadomością wyznać wiarę w Niego podczas celebracji sakramentu chrztu św. 
i w dalszym życiu rodziny i dziecka. 

realizacJa:
1. W katechezach przedchrzcielnych uwrażliwić katechizowanych na prawdę, że sakrament chrztu św. jest 

spotkaniem z Osobą Jezusa Chrystusa i publicznym wyznaniem wiary w Niego.
2. Uświadomić rodzicom i rodzicom chrzestnym, że są wezwani do formacji swego dziecka i doprowadzenia do 

spotkania z Osobą Chrystusa.

3.1.2.2. Przed I Komunią św.
Meta:
Dzieci klas II i ich rodzice do końca czerwca 2011 roku wyznawali swoją wiarę w Chrystusa i 
publicznie Go wybierali przez udział w katechezach przed I Komunią św., oraz zaangażowanie w 
formację przedsakramentalną prowadzoną we wspólnocie parafialnej.
Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że zdecydowana większość dzieci naszej parafii pochodzi z rodzin chrześcijańskich, to 
jednak istnieje duże niezrozumienie istoty przygotowań i samego sakramentu I Komunii Świętej, które 
objawia się tym, że wielu rodziców skupia się na zewnętrznym wymiarze przygotowań i nie wspiera  
swych dzieci w pracy formacyjnej w wymiarze wiary i duchowego przygotowania.

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby przygotowanie do I Komunii Świętej dzieci było dla nich przede wszystkim 
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doświadczeniem wiary i prawdziwego spotkania z Chrystusem: 
Katecheza bowiem — zarówno bezpośrednio przygotowująca do pierwszej Komunii Świętej, jak i po 
niej następująca — ma na celu nie tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim zmierza do 
umiłowania Go i do najgłębszego z Nim zespolenia. Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem 
i żywym świadectwem. W Komunii Chrystus prowadzi nas do miłości Ojca w Duchu Świętym i daje nam 
udział w życiu Trójcy Świętej, tak iż stajemy się „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4), czyli dziećmi 
Bożymi. Jan Paweł II, Słowa skierowane do Polaków.

z nawrócenia:
Należy dopomóc rodzicom dzieci przystępujących do I Komunii Świętej w tworzeniu okazji do 
pogłębionego i z wiarą przeżywanego tego sakramentu w rodzinach poprzez głoszone katechezy, dni 
skupienia oraz nabożeństwa dla dzieci i ich rodziców.
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.
4. Zaangażowanie w Synod Parafialny: przeprowadzenie konsultacji wiary wśród dzieci i ich rodziców na 

podstawie przygotowanego kwestionariusza. (Współpraca katechetów).

3.1.2.3. Katechezy przed sakramentem bierzmowania

Meta:
Kandydaci do sakramentu bierzmowania do końca czerwca 2011 roku określali swoją wiarę w 
Jezusa, publicznie Go wybierali oraz ustalali, jakie są konsekwencje tej wiary dla swojego życia 
przez aktywne włączenie się w formację do tego sakramentu oraz przeżycie Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii prowadzona jest pogłębiona formacja przed sakramentem bierzmowania, to 
jednak młodzież często nie podejmuje decyzji bycia świadkami Chrystusa w swoim środowisku jako 
dojrzali chrześcijanie.

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby młodzi chrześcijanie wyznawali odważnie swoją wiarę i przyznawali się do Niego 
publicznie: A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego 
wobec aniołów Bożych. Łk 12,8.

 z nawrócenia:
Należy dopomóc młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania w stworzeniu okazji, do tego by 
pełniej uświadomiła sobie Kim jest dla niej Chrystus i by poszła za Nim, podejmując konsekwencje 
takiego wyboru w codziennym życiu. 
realizacJa:
1. Przygotować podczas rekolekcji ewangelizacyjnych „Kurs Filipa” nabożeństwo wyznania Chrystusa jako 

Pana i Zbawiciela.
2. Przeprowadzenie konsultacji wiary z grupą młodzieży jako aktywne włączenie się w prace Synodu 

Parafialnego – kandydaci do bierzmowania stanowią Grupę Synodalną. 
3. Przebieg konsultacji opisany jest szczegółowo w punkcie 5 programu Synodu Parafialnego.

3.2. Liturgia
Meta:
Do czerwca 2011 r. Lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej określał swoją wiarę w Jezusa oraz 
publicznie Go wyznawał poprzez przygotowanie i uczestnictwo w liturgii wydarzeń znaczących 
oraz Synodu Parafialnego. 
Uzasadnienie:

z probleMU:
Pomimo tego, że liturgia wydarzeń i świąt jest zazwyczaj solidnie przygotowana przez przedstawicieli 
Rejonów i grupy formacyjne, to jednak często uczestnictwo w nabożeństwach liturgicznych dla wielu 
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parafian nie jest okazją do wyznania Chrystusa i przyjęcia konsekwencji tej postawy wiary w życiu 
codziennym. Często zdarza się, że liczy się sama obecność na Mszy św. czy nabożeństwie bez odniesienia 
do codziennych wyborów i korekty własnego postępowania.

z ideałU:
Liturgia jest najwyższą formą oddania czci Bogu i wyznania wiary w Niego:
Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednoczenie jest źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi 
Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze 
i pożywali Wieczerzę Pańską. Konstytucja o liturgii świętej, nr 10.

z nawrócenia:
Należy dopomóc wiernym w stworzeniu okazji, aby mogli doświadczenie wspólnej modlitwy liturgicznej 
przenosić na codzienne wybory i postawy wiary poprzez uwrażliwienie podczas wydarzeń parafialnych 
i głoszenie katechez uświadamiających konsekwencje życia liturgią na co dzień oraz przez pogłębienie 
postaw wiary w spotkaniach przedsynodalnych i synodalnych.

realizacJa:
1. Regularne spotkania formacyjne i robocze grupy liturgicznej przed wydarzeniami – 6 x w roku: przygotowanie 

liturgii dla całego ludu Bożego na wydarzenia i święta liturgiczne. W przygotowywanej liturgii położenie 
akcentu na odniesienie do Chrystusa, wiarę w Niego i dokonywanie wyborów zgodnych z deklaracją wiary.

2. Cztery katechezy w ciągu roku uświadamiające konsekwencje uczestnictwa w liturgii we wspólnocie 
parafialnej w odniesieniu do życia codziennego.

3.3. Służby miłosierdzia - Caritas

Meta:
Lud Boży parafii św. Barbary do końca czerwca 2011 roku określa swoją wiarę w Jezusa, publicznie 
wybiera Go oraz ustala jakie są konsekwencje tej wiary dla  życia poprzez aktywne włączenie się w 
służbę podejmowaną przez Parafialny Zespół Caritas na rzecz ubogich, chorych i potrzebujących w 
roku Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii istnieje stabilna struktura Caritas (zespół tworzą przedstawiciele wszystkich 
Rejonów), która skutecznie pomaga wielu rodzinom okazując chrześcijańskie zatroskanie i zaradzając 
osobom potrzebującym, to jednak wielu wiernych ma małą świadomość i wrażliwość na potrzeby osób 
ubogich, samotnych i chorych. Zdarza się, że zespół Caritas ma zbyt małą wiedzę na temat konkretnych 
osób i rodzin z powodu braku przepływu informacji.

z ideałU:
Chrystus pragnie, abyśmy jako chrześcijanie w sposób szczególny okazywali miłość i miłosierdzie wobec 
braci potrzebujących, widząc w nich samego Chrystusa i naśladując Jego miłosierdzie wobec każdego 
człowieka: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Mt 25,40.

z nawrócenia:
Należy dopomóc wiernym w odkrywaniu i wykorzystaniu okazji do usłużenia tym, którzy są najsłabsi i 
potrzebujący pomocy, jako konsekwencja wiary w Chrystusa i publiczne przyznanie się do Niego przez 
wypełnianie przykazania miłości bliźniego.

realizacJa:
1. Zachęta do włączenia się w przygotowanie i realizację Synodu Parafialnego: temat spotkania 

przedsynodalnego poświęcony ludziom ubogim, chorym i potrzebującym.
2. Przygotowanie i realizacja wydarzenia parafialnego: Piknik w Rejonach. Uwrażliwienie: loteria fantowa na 

rzecz ubogich i potrzebujących.
3. Homilia głoszona podczas Mszy św. – włączona w system przygotowań do Synodu Parafialnego.

4. Duszpasterstwo współpracowników pastoralnych

4.1. Wszyscy współpracownicy

Służby m
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Meta: 
Wszyscy współpracownicy pastoralni do końca czerwca 2011 r. wyznawali swoją wiarę w Chrystusa i 
publicznie przyznawali się do Niego poprzez głębsze zaangażowanie się w przygotowanie i realizację 
Synodu Parafialnego we współpracy ze swoimi kapłanami.
Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że każdego roku następuje zaznajomienie współpracowników duszpasterskich z celem roku 
i etapem drogi związanej z procesem odnowy i ewangelizacji podczas spotkań i rekolekcji rocznych, to 
jednak część współpracowników nie jest wystarczająco przygotowana do podjęcia zadań wynikających 
z realizacji Synodu Parafialnego.

z ideałU: 
Bóg pragnie, aby wszyscy współpracownicy pastoralni w duchu wiary, odpowiedzialności i jedności z 
kapłanami zaangażowali się w realizację celu duszpasterskiego. 

z nawrócenia:
Należy dopomóc współpracownikom pastoralnym w odkryciu, że ich misją jest owocne zaangażowanie 
się w realizację celów duszpasterskich poprzez tworzenie okazji do służby wspólnocie parafialnej podczas 
wydarzeń znaczących oraz Synodu Parafialnego w duchu jedności z kapłanami.
realizacJa: 
1. Zapoznanie z celem roku duszpasterskiego: z przebiegiem Synodu Parafialnego i przesłaniem wydarzeń 

znaczących – spotkanie we wrześniu 2010.
2. Utworzenie komisji synodalnych – patrz: program Synodu Parafialnego s. 11
3. Zadbanie o właściwą realizację wydarzeń parafialnych – wypełnienie powierzonych zadań – każdy  według 

powierzonych odpowiedzialności.

4.2. Poszczególnych kategorii

4.2.1 Katecheci
Meta:
Do końca czerwca 2011 r. katecheci określali swoją wiarę w Chrystusa i publicznie Go wyznawali 
poprzez spotkania formacyjne i podjęcie w duchu odpowiedzialności zadań roku katechetycznego 
oraz zaangażowanie w wydarzenia  parafialne. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Katecheci nie znają i nie przeżywali wydarzenia, jakim jest Synod Parafialny, co sprawia, że podejmowane 
tematy związane z wydarzeniami parafialnymi traktują jako konieczność, a nie duszpasterską okazję.

z ideałU:
Katecheci z racji swej posługi duszpasterskiej w parafii i w środowisku szkolnym są wezwani do współpracy 
z duszpasterzami na polu ewangelizacji i troski o głoszenie Chrystusa zwłaszcza tym najmniejszym. 
Podejmując służbę jako zespół mają wielkie możliwości wzajemnej pomocy w pracy duszpasterskiej i 
wspierania kapłanów w misji katechetycznej.

z nawrócenia:
Należy dopomóc katechetom w tworzeniu okazji do wyznawania swej wiary i służby Kościołowi poprzez 
odpowiedzialne zaangażowanie w dzieło ewangelizacji w parafii oraz katechezę dzieci i młodzieży.

realizacJa:
1. Miesięczne spotkania formacyjne i organizacyjne.

  Spotkanie integracyjne na początek i na zakończenie roku.
  Przygotowanie konsultacji wiary dla katechizowanych dzieci i młodzieży.
  Wspólne przygotowanie katechez związanych z wydarzeniami znaczącymi oraz z Synodem Parafialnym i 

renowacją misji świętych.

4.2.2 Posłańcy

Meta:
Posłańcy parafii św. Barbary w Łęcznej do końca czerwca 2011 r. określili swoją wiarę w Jezusa 
i publicznie Go wybrali poprzez aktywne włączenie się w przygotowanie i przeżycie Synodu 
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Parafialnego. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
We wspólnocie parafialnej aktualnie posługę przy roznoszeniu listu pełni ok. 250 Posłańców. Ok. 100 
Posłańców animuje Grupy Sąsiedzkie prowadząc systematyczną formację według konspektu. Jest to 
grupa osób mająca już wiele doświadczeń duszpasterskich. 
Pomimo tego, że wielu Posłańców wypełnia swe zadania duszpasterskie w sposób profesjonalny i 
skuteczny, to jednak braki w sieci Posłańców znacznie utrudniają pełny przepływ informacji odnośnie 
inicjatyw duszpasterskich i wiele Grup Sąsiedzkich zaprzestało systematyczną formację poprzez spotkania.

z ideałU:
Chrystus oczekuje od swych Posłańców, aby z zaangażowaniem i otwartością włączyli się w przygotowanie 
i realizację Synodu Parafialnego i współpracowali w tym dziele ewangelizacji z RZK i PZK.

z nawrócenia:
Należy dopomóc Posłańcom, aby z pełną świadomością i odpowiedzialnością podejmowali zadania 
duszpasterskie wynikające z realizacji programu odnowy i ewangelizacji poprzez przeżycie rekolekcji 
rocznych i systematyczne spotkania formacyjne związane z ich posługą.

realizacJa:
1. Sesja: Duchowość naszych czasów jako roczne rekolekcje dla Posłańców – listopad 2010. Zob. program PGP.
2. Świętowanie Dnia Posłańca w święto Matki Kościoła – wdzięczność i dowartościowanie posługi Posłańców.
3. Indywidualne spotkania duszpasterskie z Posłańcami: uwrażliwienie i pomoc w przeprowadzeniu spotkań 

przedsynodalnych i synodalnych.

4.2.3 Zespół duszpasterski
Meta:
Do końca czerwca 2011 r. zespół duszpasterski (kapłani i siostry) określał swoją wiarę w Jezusa 
Chrystusa, publicznie Go wybierał oraz ustalał jakie są konsekwencje tej wiary dla życia parafii 
i jej dalszego wzrostu poprzez wzięcie odpowiedzialności za przygotowanie i przeżycie Synodu 
Parafialnego na zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji Parafii. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że zespół duszpasterski ma swoją formację związaną z programem odnowy i ewangelizacji 
oraz spotkania pogłębiające, to jednak nowe osoby wchodzące do zespołu nie znają w sposób wystarczający 
procesu duszpasterskiego dokonującego się w parafii. Aktualny rok stwarza dodatkowe wezwania 
związane z planowanym Synodem Parafialnym i renowacją misji świętych.

z ideałU:
Bóg pragnie, aby kapłani i siostry, tworzący zespół duszpasterski, z wiarą i dobrym przygotowaniem 
pastoralnym podjęli pracę duszpasterską w parafii w roku zakończenia II Etapu Odnowy i Ewangelizacji 
Parafii.

z nawrócenia:
Należy dopomóc zespołowi duszpasterskiemu we wzrastaniu w duchu komunii wraz z całą wspólnotą 
parafialną poprzez doświadczenie wspólnotowości Kościoła w przygotowaniu i przeżyciu wydarzeń 
znaczących oraz Synodu Parafialnego.
realizacJa: 
1. W każdy piątek o godz. 2115 - Liturgia Godzin połączona z modlitwą w intencji Synodu i wspólnoty parafialnej 

oraz dzielenie się dobrem, którego doświadczył zespół jako wyraz obecności Chrystusa w jego posłudze.
2. W II piątek miesiąca: godzinne spotkania formacyjne po modlitwie brewiarzowej. Tematyka spotkań: Tematy 

Synodalne i bieżące sprawy duszpasterskie.

4.2.4 Parafialna Grupa Animacji

Meta
Parafialna Grupa Animacji do końca czerwca 2011 roku została uwrażliwiona na obecność Jezusa w 
życiu młodego człowieka, publiczne świadectwo wiary oraz ustaliła konsekwencje tej wiary dla życia 
młodzieży w parafii i jej dalszego wzrostu poprzez przygotowanie do przeżycia Synodu Parafialnego 
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na zakończenie II Etapu Odnowy i Ewangelizacji. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że młodzież poznaje Chrystusa na katechezie szkolnej i poprzez liturgię, to nie potrafi 
dokładnie określić: Kim jest dla mnie Chrystus? Co powinienem o Nim wiedzieć? Jakie relacje mam mieć 
z Chrystusem? Odpowiedź na te pytania pozwoli na zacieśnienie więzi z Chrystusem.

z ideałU:
Bóg pragnie, aby nasza wiara w Niego miała swoje odzwierciedlenie w życiu, aby tak się stało, konieczne 
jest określenie roli Chrystusa w życiu młodego człowieka prowadzącej do wolnego i świadomego Jego 
wyboru.

z nawrócenia:
Należy dopomóc członkom PGA w stworzeniu okazji do uświadomienia sobie kim jest Chrystus, by z pełną 
świadomością wyznać wiarę w Niego i pójść za Nim wyrażając to poprzez proponowane doświadczenia 
dążenia do wiary coraz doskonalszej.

realizacJa:
1. Formacja osobista członków PGA podczas spotkań z uwrażliwieniem na osobę i rolę Jezusa Chrystusa w 

życiu młodego człowieka.
2. Zorganizowanie wydarzeń uwrażliwiających na Osobę Jezusa Chrystusa, w które będą zaangażowane inne 

wspólnoty młodzieżowe i dziecięce.

5. Struktury uczestnictwa i komunikowania 

Komunikowanie z całością

5.1 Posłańcy
Meta:
Do końca czerwca 2011 r. lud Boży parafii św. Barbary w Łęcznej określa swoją wiarę w Jezusa, 
publicznie Go wybiera poprzez troskę o dobrą informację przekazywaną przez list do parafian oraz 
skuteczną pracę Grup Synodalnych podczas Synodu Parafialnego. 
Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo troski o pełny przepływ informacji, są jeszcze środowiska w parafii, gdzie list nie dociera 
regularnie. Pewna część Posłańców nie jest wystarczająco zorientowana w programie odnowy – ten rok jest 
szczególny z racji Synodu Parafialnego, będzie wymagał większej mobilizacji Posłańców i Animatorów 
GS.

z ideałU:
Chrystus pragnie, aby cała wspólnota parafialna wyraziła jako Jego lud wiarę w Niego poprzez dobre 
przygotowanie i  owocne przeżycie Synodu Parafialnego. To doświadczenie jest niezwykłą okazją do 
pogłębienia wiary wspólnoty parafialnej i wzrastania w budowaniu Kościoła jako komunii ludu Bożego.

z nawrócenia:
Należy pomóc ludowi Bożemu parafii we wspólnym zaangażowaniu na rzecz przygotowania 
przeprowadzenia Synodu Parafialnego poprzez uzupełnienie struktur parafialnych (szczególnie 
Posłańców), dobrą komunikację i sprawne przygotowanie wizyt w rodzinach. 
realizacJa:
1. Uzupełnienie sieci Posłańców w Rejonach – Rejonowi i Podrejonowi - IX 2010.
2. Spotkanie we wrześniu ze wszystkimi Posłańcami w celu zapoznania z zadaniami związanymi z Synodem 

Parafialnym i ustalenie sposobu pracy.
3. Utworzenie Grup Synodalnych ze wspólnot sąsiedzkich i ewentualnie powołanie nowych.

5.2 Zespół redakcji listu

Meta:
Do końca czerwca 2011 roku zespół redakcji listu „Droga do Emaus” włączał się w głoszenie Dobrej 

St
ru

kt
ur

y 
uc

ze
st

ni
ct

w
a 

i k
om

un
ik

ow
an

ia



Program Duszpasterski

41

R
edakcja i zespół obsługi inform

acji
Nowiny poprzez przygotowywanie kolejnych numerów listu z okazji inicjatyw duszpasterskich i w 
związku z przygotowaniem i realizacją Synodu Parafialnego.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Zespół liczy 3 osoby, co jest wystarczające do opracowania na czas kolejnych listów do parafian w duchu 
odpowiedzialności i współpracy. Pomimo tego, zespół doświadczał trudności czasowych, ponieważ czas 
zaplanowany w Książce Roku  na przygotowanie listu nie zawsze był odpowiednio przewidziany.

z ideałU:
Bóg pragnie, aby zespół redagujący list do parafian traktował tę pracę jako wyznanie swej wiary w 
Chrystusa i konkretną służbę w ewangelizacji.

z nawrócenia:
Należy dopomóc zespołowi redakcyjnemu w skupieniu uwagi na przesłaniu listu, które ma być wyrazem 
ich wiary poprzez głębsze uświadomienie sobie, że jest ściśle włączony w proces ewangelizacji i swoją 
posługą głosi samego Chrystusa.
realizacJa:
1. Spotkania redakcji listu – bezpośrednio po spotkaniu Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
2. Systematyczna obecność zespołu redakcji na spotkaniach PZK dla pełniejszej informacji na temat przesłania 

inicjatywy duszpasterskiej.
3. Odpowiednio zaplanować czas redagowania listu – współpraca zespołu.

5.3 Lit do rodzin: Droga do Emaus

Meta:
Do końca czerwca 2011 roku list Droga do Emaus był opracowywany i przekazywany wiernym 
z treściami, które odzwierciedlały przesłanie Synodu Parafialnego i inicjatyw duszpasterskich 
zaplanowanych zgodnie z metą roku.

Uzasadnienie:
z probleMU:
List do chrześcijan zawiera przesłanie zaplanowanych inicjatyw duszpasterskich i stanowi Dobrą Nowinę 
przekazywaną od centrum parafii do znacznej części rodzin. Pomimo starań, nie udaje się dotarcie z listem 
do wszystkich rodzin w parafii z powodu braków w sieci Posłańców lub sporadycznego niewypełniania 
tego zadania.

z ideałU:
List redagowany jest w sposób jasny, zawiera najważniejsze przesłanie planowanego wydarzenia 
parafialnego. Dociera do każdej rodziny we wspólnocie parafialnej odpowiednio wcześnie. Przekazywany 
jest przez Posłańców osobiście każdej rodzinie w duchu zachęty do włączenia się w proponowaną 
inicjatywę duszpasterską.

z nawrócenia:
Należy zadbać, aby list był dobrze objaśniony Posłańcom na spotkaniach w Podrejonie, a następnie 
przekazany możliwie jak największej liczbie rodzin w parafii.

realizacJa:
1. Rzetelne objaśnienie przesłania wydarzenia zawartego w liście podczas spotkań RZK.
2. Dołożenie starań, aby spotkania Podrejonowych ze swoimi Posłańcami odbywały się regularnie – 

odpowiedzialni: RZK.
3. Dalsza praca nad językiem ewangelizacji: prosty i komunikatywny, zawierający zachętę do włączenia się w 

zapowiadane wydarzenia.

5.4 Redakcja Emaus oraz zespoły obsługi: Internetu, biblioteki, sklepiku i tablicy 
ogłoszeń
Meta:
Do końca czerwca 2011 r. redakcja Emaus oraz zespoły obsługi: Internetu, biblioteki, sklepiku i 
tablic ogłoszeń włączyły się w przygotowanie i przebieg Synodu Parafialnego poprzez rzetelnie 
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przekazywane informacje oraz udostępnianie materiałów wspomagających.

Uzasadnienie: 
z probleMU:
Zespoły komunikowania z całością pracują sprawnie w przekazywaniu informacji na czas i przez to 
wspomagają proces odnowy i ewangelizacji. Niektóre z zespołów mają trudności personalne – zbyt mało 
osób jest chętnych do tej służby.

z ideałU:
Bóg pragnie, aby jak największa liczba chrześcijan została poinformowana i zaproszona do niezwykłego 
doświadczenia wiary, jakim będzie przygotowanie i przeprowadzenie Synodu Parafialnego.

z nawrócenia:
Należy dopomóc Redakcji Emaus i innym zespołom komunikowania z całością w skutecznym przekazie 
informacji związanych z wydarzeniami parafialnymi i pracami synodalnymi poprzez zadbanie o 
wystarczającą ilość osób w poszczególnych zespołach.

realizacJa:
1. Rzetelne planowanie zamierzonych zadań – przygotowanie grafiku najważniejszych prac na cały rok dla 

poszczególnych zespołów z wyznaczeniem odpowiedzialności za poszczególne sektory.
2. Określenie ilości osób potrzebnych do włączenia w prace w przekazie informacji i udostępniania materiałów 

pomocniczych.

Struktury opracowania, decyzji i realizacji

5.5 Parafialny Zespół Animacji – SOP

Meta:
Do końca czerwca 2011 roku Parafialny Zespół Animacji (Struktury Opracowywania Projektów) 
wyznawał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i włączył się w sposób aktywny w wypełnienie 
powierzonych zadań poprzez systematyczną pracę związaną z przygotowaniem i realizacją Synodu 
Parafialnego oraz przygotowanie Książki Roku 2011/2012. 

Uzasadnienie:
z probleMU:
Parafialny Zespół Animacji (SOP) tworzy zespół siedmiu osób, które w tym roku po raz drugi uczestniczyły 
w sesji oceny i programowania. Zespół potrzebuje pogłębienia swej wiedzy i nabycia doświadczenia z 
zakresu całościowego spojrzenia na program NOP i etap jego realizacji w naszej parafii.

z ideałU:
Parafialny Zespół Animacji (SOP) ma za zadanie opracowywać projekty wydarzeń  parafialnych oraz 
dokonywać syntezy oceny półrocznej i rocznej wszystkich poziomów duszpasterskich. Jest zespołem 
zadaniowym, ma mieć pogłębioną wiedzę i szerokie horyzonty w spojrzeniu na całość doświadczenia 
realizacji programu NOP w parafii.

z nawrócenia:
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:

  Wrzesień 2011: Zapoznanie się z pracą roku.
  Luty 2011:  Dokonanie oceny półrocznej pracy duszpasterskiej grup formacyjnych.
  Maj 2011:  Ocena roczna.
  Czerwiec 2011:  Sesja oceny i programowania.

2. Programowanie Książki Roku 2011/2012 (maj – czerwiec - lipiec).
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Rada ekonom
iczna

5.6 Parafialny Zespół Koordynacyjny i Rejonowe Zespoły Koordynacyjne
Meta:
Do końca czerwca 2011 r. PZK i RZK wyznawały swoją wiarę w Chrystusa przez pełną współpracę z 
RZK w przygotowaniu i realizacji inicjatyw miesięcznych oraz Synodu Parafialnego na zakończenie 
II Etapu Odnowy i Ewangelizacji.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Parafialny Zespół Koordynacyjny pomimo, że ma dość dobry ogląd sytuacji w parafii i postępie realizacji 
programu odnowy, to jednak przystępując do realizacji Roku Synodalnego i inicjatyw miesięcznych ma 
zbyt małą orientację w podejmowanych zadaniach duszpasterskich.
RZK – w niektórych Rejonach członkowie RZK niewiele się angażują we współpracę z PZK i Posłańcami 
w realizacji programu odnowy.

z ideałU:
PZK wraz z RZK stanowi zespół osób zorientowanych bardzo dobrze w procesie realizacji programu 
odnowy w parafii. Jest aktywnie zaangażowany w realizację wydarzeń i Synodu Parafialnego zgodnie ze 
swoim posłannictwem: współpracuje z Posłańcami w tworzeniu Grup Synodalnych i ze Sztabem Synodu 
w powołaniu Komisji Synodalnych.

z nawrócenia:
Należy dopomóc członkom PZK i RZK w tworzeniu okazji, w których mogliby się świadomie i czynnie 
zaangażować na rzecz realizacji zarówno inicjatyw miesięcznych jak i przygotowań i przeprowadzeniu 
Synodu Parafialnego wyznając w ten sposób wiarę w Chrystusa i realizując w swych zadaniach 
konsekwencje tej wiary.

realizacJa:
1. Spotkanie PZK i RZK: wrzesień 2010.
	 Zapoznanie się z celem Roku Synodalnego i proponowanymi wydarzeniami.

2. Wyodrębnienie oraz podział ról i zadań zgodnie z programem Synodu Parafialnego:
	 Tworzenie komisji synodalnych.
	 Program wizyt w rodzinach przed Synodem.
	 Utworzenie list osób odwiedzających.
	 Czuwanie nad uzupełnieniem sieci Posłańców.

3. Uzupełnienie sieci RZK.

5.7 Rada Duszpasterska i ekonomiczna

Meta: 
Rada Duszpasterska parafii św. Barbary do końca czerwca 2011 r. określa swoją wiarę w Jezusa, 
publicznie Go wybiera oraz ustala, jakie są konsekwencje tej wiary dla  życia członków Rady przez 
aktywne zaangażowanie się w przygotowanie i realizację Synodu Parafialnego na zakończenie II 
Etapu Odnowy i Ewangelizacji.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że w parafii istnieje prężna i reprezentatywna Rada Duszpasterska (108 członków) mająca 
ściśle określone zadania duszpasterskie  i ekonomiczne, to jednak część radnych nie podejmuje tej posługi 
jako konsekwencję wiary w Chrystusa i publiczne przyznanie się do Niego w powierzonej posłudze.

z ideałU:
Bóg pragnie, aby członkowie Rady Duszpasterskiej pełnili powierzone im zadania w duchu potwierdzania 
swej przynależności do Chrystusa i wiary w Niego oraz troski o całą wspólnotę parafialną jako głos 
wspierający ks. Proboszcza: Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Gal 
6,2.

z nawrócenia:
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Należy dopomóc Radnym w pełniejszym uświadomieniu sobie, że podejmowana przez nich służba 
ma być wyrazem ich wiary w Chrystusa i pełnienia Jego woli w duchu chrześcijańskiej komunii  
i współodpowiedzialności za całą parafię.

realizacJa: 
1. Dokonanie zatwierdzenia Książki Roku i programu Synodu Parafialnego przez Radę Duszpasterską. 
2. Aktywny udział Radnych w przygotowaniu i realizacji Synodu Parafialnego:

  Delegowanie 10 osób do komisji synodalnych.
  Pomoc w wizytowaniu rodzin – I wizyta w każdej rodzinie wraz z Posłańcami z listem Ks. Biskupa w celu 

uwrażliwienia na Synod Parafialny.
  Konsultacja wyznania wiary wśród Radnych podczas jednego ze spotkań kwartalnych – Rada Duszpasterska 

staje się Grupą Synodalną.

5.8 Służby techniczne

Meta: 
Osoby odpowiedzialne za służby techniczne do końca czerwca 2011 roku wyznawały swoją wiarę w 
Jezusa Chrystusa i publicznie Go wybierały przez służbę w przygotowywaniu dekoracji związanych 
z inicjatywami duszpasterskimi i Synodem Parafialnym.

Uzasadnienie:
z probleMU:
Pomimo tego, że dekoracje związane z wydarzeniami są przygotowane, to jednak często nie dzieje się to 
w pracy zespołowej jako dzieło ewangelizacyjne wobec parafian. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna 
za te działania, która często pracuje bez angażowania nowych osób.

ideał:
Obecność zespołu kilku osób, który podejmuje się wykonania zadań dekoracyjnych jako wyznanie wiary 
sprawia, że praca związana ze służbami technicznymi dokonywana jest w duchu komunii i przebiega 
sprawnie.

przeMiana:
Należy dopomóc osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie dekoracji w głębszym uświadomieniu 
sobie, że podjęta przez nich służba jest wyrazem i wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa.

realizacJa: 
1. Powołanie zespołu osób odpowiedzialnych za służby plastyczne i techniczne.
2. Pogłębienie świadomości, że dokonywane przez zespół prace mają wartość jako wyznanie wiary i konkretna 

służba Ludowi Bożemu w dziele ewangelizacji.

Sł
uż

by
 te

ch
ni

cz
ne
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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:
Uwrażliwienie 
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 
drogą 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 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 2010
Poniedziałek 6 13 20 27
Wtorek 7 14 21 28
Środa 1 8 15 22 29
Czwartek 2 9 16 23 30
Piątek 3 10 17 24
Sobota 4 11 18 25
Niedziela 5 12 19 26
PaździErNiK 2010
Poniedziałek 4 11 18 25
Wtorek 5 12 19 26
Środa 6 13 20 27
Czwartek 7 14 21 28
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Niedziela 3 10 17 24 31
LiStOPad 2010
Poniedziałek 1 8 15 22 29
Wtorek 2 9 16 23 30
Środa 3 10 17 24
Czwartek 4 11 18 25
Piątek 5 12 19 26
Sobota 6 13 20 27
Niedziela 7 14 21 28
GrudziEń 2010
Poniedziałek 6 13 20 27
Wtorek 7 14 21 28
Środa 1 8 15 22 29
Czwartek 2 9 16 23 30
Piątek 3 10 17 24 31
Sobota 4 11 18 25
Niedziela 5 12 19 26
St yczEń 2011
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
Sobota 1 8 15 22 29
Niedziela 2 9 16 23 30

Lut y 2011
Poniedziałek 7 14 21 28
Wtorek 1 8 15 22
Środa 2 9 16 23
Czwartek 3 10 17 24
Piątek 4 11 18 25
Sobota 5 12 19 26
Niedziela 6 13 20 27
MarzEc 2011
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
KWiEciEń 2011
Poniedziałek 4 11 18 25
Wtorek 5 12 19 26
Środa 6 13 20 27
Czwartek 7 14 21 28
Piątek 1 8 15 22 29
Sobota 2 9 16 23 30
Niedziela 3 10 17 24
Maj 2011
Poniedziałek 2 9 16 23 30
Wtorek 3 10 17 24 31
Środa 4 11 18 25
Czwartek 5 12 19 26
Piątek 6 13 20 27
Sobota 7 14 21 28
Niedziela 1 8 15 22 29
czErWiEc 2011
Poniedziałek 6 13 20 27
Wtorek 7 14 21 28
Środa 1 8 15 22 29
Czwartek 2 9 16 23 30
Piątek 3 10 17 24
Sobota 4 11 18 25
Niedziela 5 12 19 26
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K
alendarz

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 
Rok Synodu Parafialnego 2010/2011

Odpowiedzialny za realizację: Sztab Synodu

MIESIĄC DZIEŃ WYDARZENIE

Sierpień

Do 29 VIII Wybór osób do Sztabu Synodalnego
29 VIII Spotkanie Sztabu Synodalnego
Do 30 VIII Przygotować logo Synodu
Do 30 VIII Przygotować listę odwiedzających rodziny – z listem ks. Biskupa

Wrzesień

Do 5 IX Przygotowanie listu do parafian
Do 4 IX Spotkanie z Posłańcami przygotowujące przed wizytą w rodzinach
5 IX Spotkanie PZK – przygotowanie wydarzenia: Wizytacja kanoniczna 

parafii
12 IX Ogłoszenie Synodu Parafialnego podczas Mszy św. – odczytanie listu 

Ks. Biskupa z komentarzem
12-20 IX Dostarczenie listu do wszystkich parafian
Do 30  IX Utworzenie i skoordynowanie Grup Synodalnych
26 IX Spotkanie z Posłańcami i wszystkimi współpracownikami pastoralnymi:  

wyjaśnienie całej inicjatywy i przygotowanie na różne sytuacje.
Po 26 IX Odwiedzenie wszystkich rodzin ze scenariuszem: Schemat 

kwestionariusza: Synod 2011 – wspólnota wezwana do wyboru 
Chrystusa.

Październik

Do 5 X Utworzenie komisji tekstów synodalnych – 5 komisji po 5 osób
Do 9X Posłańcy zbierają wszystkie odpowiedzi, także niewypełnione, 

ewentualnie pomagają wypełniać osobom, które mają z tym trudności.
Do 9 X Podobną konsultację przeprowadza się w różnych środowiskach parafii: 

na katechezie, z kapłanami,  z siostrami zakonnymi, itp.
10 X Wydarzenie: Wizytacja kanoniczna parafii
17 X Spotkanie PZK: przygotowanie wydarzenia:  Święto Niepodległości 

Listopad

11 XI Wydarzenie parafialne: Święto Niepodległości
21 XI Spotkanie PZK: przygotowanie wydarzenia: Święto rodzin, rocznica 

erygowania parafii

Rekolekcje dla Posłańców (program PGP)

Grudzień

4 XII Odpust parafialny

26 XII Przeżycie liturgiczne i w rodzinach wydarzenia: Święto rodzin

Styczeń

2 I Spotkanie PZK: przygotowanie wydarzenia: Wybór drogi życia
Od 28 XII Wizyta duszpasterska w rodzinach (II wizyta przed Synodem)
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Luty

Początek Zaproszenie ks. Biskupa na celebrację Synodu
11 II Wydarzenie parafialne: Wybór drogi życia

Ocena półroczna pracy grup formacyjnych

Marzec

Do 10 III Formuła uroczystego otwarcia Synodu
Do 10 III Przygotować teksty bazowe dla GS
20 III Uroczyste ogłoszenie Synodu podczas każdej Mszy św. po homilii
Do 20 III Ustalenie programu spotkań synodalnych
Do 20 III Przygotowanie do spotkań z animatorami i sekretarzami
27 III 1. Spotkanie dla animatorów i sekretarzy grup
27 III 2. Prezentacja pytań do tekstów bazowych

Kwiecień

2-10 IV SYNOD PARAFIALNY
17 IV Spotkanie PZK: przyg. wydarz. Piknik w Rejonach

Maj

3 V Odpust parafialny
8 V I Komunia Święta 
15 V Rocznica I Komunii Świętej

29 V Wydarzenie: Piknik w Rejonach

Czerwiec

2 VI Ocena roczna pracy grup formacyjnych
10-12 VI Ocena i programowanie Książki Roku 2011/2012
18 VI Zakończenie roku duszpasterskiego
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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, Armii Krajowej 9/31 752 13 61
Bazyluk Maria, Armii Krajowej 3/52 462 86 62

P o d r e j o n o w i

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

Podrejon 2 AK 3 Śledź Krystyna Armii Krajowej 3/114 752 18 24
Podrejon 3 AK 7, 9, 11, 13 Pastuszak Anna Armii Krajowej 13/35 459 8182
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, Obrońców Pokoju 10/31 752 08 17
Kur Jerzy, Obrońców Pokoju 7/17 459 82 10

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Obrońców Pokoju 5 Gozdołek Renata, Obrońców Pokoju 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, Obrońców Pokoju 11/38 462 90 96
Podrejon 4 Obrońców Pokoju 10, 12, 14, 16 Kwiecień Alina, Obrońców Pokoju 10/45 752 11 66

Rejon III Ks. Paweł Grzebalski
Tel. 793 879 683

R e j o n o w i
Samorańska Anna, Orląt  Lwowskich 4/21 459 83 37
Greguła Bożena, Orląt  Lwowskich 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, Orląt  Lwowskich 1/11 462 94 64
Podrejon 2 Orląt Lwowskich 4, 5, 7 Poliszuk Maria, Orląt  Lwowskich 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

Rejon IV Ks. Mariusz Kozina
Tel. 793 879 684

R e j o n o w i
Patryn Teresa, Patriotów Polskich 7/25 462 80 61
Sobala Janina, Patriotów Polskich 3/9 602192189

P o d r e j o n o w i
Podrejon 1 Bogdanowicza 1,3, Patr. Pol. 2 Listoś Wojciech, Patriotów Polskich 2/47 752 18 52
Podrejon 2 Bogdanowicza 5, 7 Brzyska Elżbieta, Bogdanowicza 5/33 798 552 688
Podrejon 3 Patriotów Polskich 1 Medyński Stanisław, Patriotów Polskich 1/79 697 340 622
Podrejon 4 Patriotów Polskich 3, 5, 7 Patryn Teresa, Patriotów Polskich 7/25 462 80 61

Rejon V

Ks. Stanisław Zając
Tel. 601 053 318
i s. Halina Herda
Tel. 793 830 715

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 Lipko Agnieszka, Wierzbowa 1/53 509 854 118
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 4/50 501 564 180

Rejon VI Ks. Tomasz Konstanciuk
Tel. 793 879 682

R e j o n o w i
Gzik Grażyna, Spacerowa 7/2 462 92 65
Skibiński Jan, Wrzosowa 3/4 462 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 Gzik Grażyna, Spacerowa 7/2 462 92 65
Podrejon 4 i 5 Jaśminowa 1, 3, 7

Rejon VII Ks. Tomasz Konstanciuk 
Tel. 793 879 682

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 24/12 462 79 16
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