
Meta Roku 2016 -2017
Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2017 roku odkrywali 
podczas przeżywanych wydarzeń parafialnych, że być chrześcijaninem to 
stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Ducha Świętego 
w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata. Pogłębiali również tę 
wartość w czasie spotkań Grup Sąsiedzkich i formacyjnych, a 
zaangażowani włączali się w inicjatywy formacyjne.

Parafia św. Barbary  
w Łęcznej 

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

W mocy Ducha Świętego 
idziemy świadczyć o Chrystusie

Dwudziesty drugi rok 
w realizowaniu programu 

odnowy i ewangelizacji parafii
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POZIOM 0 - Ocena roku duszpasterskiego 2015/2016

Ocena Poziomu 1
Wykaz problemów

• niektórzy zapomnieli o wykonaniu gestu 
• niedostrzeganie wartości w propozycjach duszpasterskich, małe zaangażowanie parafian i chęć w 

podejmowaniu kolejnych zobowiązań, znudzenie
• obawa przed innymi, obawa, że zostaną ujawnione najskrytsze potrzeby, obawa by uczynić gest przy 

innych współbraciach - skrępowanie, nieufność, lęk, wspólnota nie stwarza przestrzeni dla poczucia 
bezpieczeństwa 

• trudności w pozyskiwaniu informacji zwrotnej i świadectw
• trudności z pozyskiwaniem nowych osób, braki w sieci posłańców
• indywidualizm, samowystarczalność, samorealizacja, niedostateczne świadectwo i zatroskanie o 

innych, niezrozumienie ascezy wspólnotowej 
• złe świadectwo, brak zachęty i zniechęcanie do wykonania gestu, zniechęcenie do wykonywania gestu
• znudzenie programem
WNIOSKI:

• Pojawiają się przejawy indywidualizmu, klerykalizmu, lęk, znudzenie, niedostrzeganie 
wartości w propozycjach duszpasterskich 

OCENA POZIOM 1
1.2 Duszpasterstwo Rodzin
Wykaz problemów:
• za mało zachęty do tworzenia nowych Kręgów Domowego Kościoła ze strony wspólnoty jak i 

kapłanów
• wielu członkowie KDK nie pisze sie na rekolekcje wyjazdowe
• nie zawsze kapłani pamiętają o jubileuszach małżeńskich – nie ma błogosławieństwa, życzeń i 

pamiątki
• za mało kazań o rodzinie i jej zadaniach – pokazywać dobre przykłady
• pozostawanie na tym, co jest bez perspektywy rozwoju
WNIOSKI

• Za mało świadectw, że ta formacja przynosi błogosławione owoce dla rodziny
OCENA POZIOM 2: 
2. Duszpasterstwa Środowiskowe
Wykaz problemów
Dzieci:
• trudne jest połączenie programu Akademii Młodzieżowej z programem parafii
• mała zachęta ze strony rodziców, a wręcz czasami zakaz udziału w spotkaniach grupy; rodzice 

niechętnie pozwalają na udział dzieci w spotkaniach - traktują je jako jeszcze jedno spotkanie i nie 
widzą wartości takiego spotkania

• dzieci starsze „wykruszają się” z grupy, powodem jest duża ilość zajęć, które mają i wybierają inne 
zajęcia

Młodzież:
• mało odpowiedzialnych i stałych osób
• bierność i zniechęcenie wśród animatorów i uczestników
• konieczność wyjazdu na rekolekcje zniechęca sporą część osób, za dużo inicjatyw (funkcji w parafii), 

a za mało osób we wspólnocie
• zbyt sztywny schemat funkcjonowania narzucony w parafii, który się nie sprawdza 
• nie podejmowanie odpowiedzialności wynikającej z przynależności do wspólnoty; nieobecność na 

spotkaniach z błahych powodów
• rozbieżność potrzeb członków wspólnoty
• za moło troski o integrację grup
• zbyt mało czasu poświęconego przez kapłana dla wspólnoty niż wynika to z jej potrzeb
Dorośli:
• błędy w komunikacji, szemranie, ocenianie, nie słuchanie, lekceważenie prac, prezydenta, poczucie 
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niesprawiedliwości (jeden robi dużo, drugi niewiele lub wcale), niechęć przed zaangażowaniem się 
(liderami grup są ciągle te same osoby), zniechęcenie, brak jedności, rozbieżność potrzeb członków 
wspólnoty 

• nie podejmowanie odpowiedzialności wynikającej z przynależności do wspólnoty; 
• pośpiech, ograniczenia czasowe 
• nie przychodzenie na spotkania (błahe powody) - dawanie złego przykładu innym, braki w formacji 

itp.
WNIOSKI
• Problem w odkrywaniu charyzmatu wspólnoty, który jednoczy i posyła.
• Problem z dawaniem świadectwa wobec siebie nawzajem i świadectwa wobec świata. 
Ocena Poziom 3 Służby Pastoralne 
Wykaz problemów:
• przy dużej rotacji ludzi w parafii wydaje się, że stosunkowo słabo działa wprowadzanie nowych osób 

w życie parafii. Zdaje się, że spoczywa to w głównej mierze na posłańcach, więc jeśli posłaniec się 
nie wywiąże to rodzina dużo traci 

• za mało mówi się o celu i wartości roku 
• może odstraszać trudny język 
• słabe duszpastersto dotyczące młodzieży, młodzież jest jakby poza polem zainteresowania – stąd małe 

zainteresowanie grupami, mało dzieci i młodzieży na nabożeństwach
• za mało Niedziel Biblijnych
• niedogranie w przygotowaniu liturgii; za mało nowych pieśni; msze recytowane 
• te same osoby pełnią różne funkcje, pewna niewydolność
• można bardziej pomyśleć o zadbaniu o teren wokół kościoła i plebanii
WNIOSKI
• Niezharmonizowane służby pastoralne
Ocena Poziom 4 Współpracownicy duszpasterscy
Wykaz problemów:
• za słaba motywacja do realizowania programu, do zaangażowania się - na pewno także przez nie 

znajomość programu zarówno wśród księży jak i wiernych
• małe zaangażowanie, zniechęcenie i zaniedbania 
• nieumiejętność tworzenia relacji
• ujawniający się klerykalizm, że wszystko opiera się na kapłanach – bez nich umiera 
• patrzenie na innych i postawa wyczekiwania, może ktoś inny to zrobi 
• słaba współpraca i komunikacja w zespole duszpasterskim
• małe integrowanie się kapłanów z wiernymi: za mało twórczej obecności na spotkaniach, nie 

wchodzenie w relacje z powierzonymi sobie ludźmi, brak kapłanów na wspólnej modlitwy 
• małe zaangażowanie kapłanów osłabia zaangażowanie ludzi w rejonach i grupach sąsiedzkich i 

parafialnych
• nie ma szerszej refleksji nad życiem parafii i poczucia wspólnoty, każdy robi swoją działkę
• postawy i słowa gaszące entuzjazm młodych
WNIOSKI
• Duszpasterze nie znają wartości programu stąd ich małe zaangażowanie
Ocena Poziom 5 Struktury
Wykaz problemów:
• brak posłańców w niektórych grupach sąsiedzkich 
• nie wszyscy posłańcy starają się wypełniać swoje zadania – roznoszenie listu, odbieranie listu od 

podrejonowych, zaangażowanie w znalezienie osób do liturgii 
• czasami posłańcy animatorzy zaniedbują zorganizowanie spotkań sąsiedzkich 
• tylko około 50 posłańców brało udział w zorganizowanych dla nich rekolekcjach formacyjnych 
• wielu posłańców nie do końca rozumie istotę programu i zadania jakie mają wypełniać 
• czasami brakuje posłańcom spotkań w podrejonach z kapłanami. 
• ciągle nie ma służb technicznych i dekoracyjnych – nie ma osób świeckich odpowiedzialnych za te 

zadania, za małe zatroskanie o porządek w kościele i wokół niego
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WNIOSKI
Ciągle pojawiają się luki w strukturach
Tylko część posłańców uczestniczy w formacji
Nie ma spotkań Posłańców ze swoimi opiekunami rejonów 

HIPOTEZA PROBLEMU PODSTAWOWEGO PARAFII 2015/2016
Problemem w rozwijaniu doświadczenia komunii w parafii św. Barbary w Łęcznej po 20. latach 
procesu odnowy i ewangelizacji piątego roku III etapu jest to, że u części wiernych, w tym nowo-
przybyłych, kształtuje się przekonanie, że projekt jest wymagający. Dlatego wielu nie podejmują 
trudu poszukiwania głębszych motywacji, dostrzeżenia wartości gestu i zrozumienia go, a przy 
tym mają przeświadczenie, że te drobne gesty niczego nie zmienią. Na zaproszenie reagują obo-
jętnością, lekceważeniem, oglądaniem się na innych.

HIPOTEZA PROBLEMU PODSTAWOWEGO PARAFII 2016/2017
Problemem w rozwijaniu doświadczenia komunii w parafii św. Barbary w Łęcznej po 21. latach 
procesu odnowy i ewangelizacji szóstego roku III etapu jest to, że u części wiernych, w tym no-
woprzybyłych, kształtuje się przekonanie, że projekt jest wymagający i nie do końca odkrywają 
w nim wartość. Dlatego nie znajdują motywacji do wykonywania gestów z wydarzeń i często o 
nich zapominają. Akceptują styl duszpasterstwa, ale osobiście nie czują się za niego odpowie-
dzialni co przejawia się w trudności w zaangażowaniu się. Na zaproszenie reagują: zmęczeniem, 
zapomnieniem, czasami lękiem i nie dzieleą się swoim świadectwem. 

Problem
 podstaw

ow
y



Książka Roku 2016/2017 

6

Co mówi Bóg do naszej parafii z nauczania Kościoła
Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno 
wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w 
powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności 
ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy 
dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązania; współpracować w miarę 
sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny. Dekret o 
Apostolstwie Świeckich 11

Wierni jako jednostki są powołani do prowadzenia działalności apostolskiej w różnych warunkach 
swego życia; powinni jednak pamiętać że człowiek z natury swojej jest istotą społeczną i że 
spodobało się Bogu zjednoczyć wierzących w Chrystusa w jeden Lud Boży (por. 1 P 2,5-10) i 
zespolić w jedno ciało (por. 1 Kor 12,12). Apostolstwo więc zespołowe odpowiada doskonale 
zarówno ludzkim, jak i chrześcijańskim wymogom wiernych, a zarazem ukazuje znak wspólnoty 
i jedności Kościoła w Chrystusie, który powiedział: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej zgromadzeni 
są w imię moje, tam i ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Dekret o Apostolstwie Świeckich 18

W końcu niech świeccy przepajają miłością swoje życie i w miarę możności dają jej wyraz w 
czynach. Niech wszyscy pamiętają, że przez kult publiczny i modlitwę, pokutę i dobrowolne 
przyjmowanie trudów oraz utrapień, przez które upodabniają się do cierpiącego Chrystusa (2 
Kor 4,10; Kol 1,24), mogą dotrzeć do wszystkich ludzi i przyczynić się do zbawienia całego 
świata. Dekret o Apostolstwie Świeckich 16

Dlatego wierni niech sprawują swoje apostolstwo w zjednoczeniu. Niech będą apostołami 
zarówno w swoich społecznościach rodzinnych, jak i w parafiach i diecezjach, które same w sobie 
wyrażają wspólnotowy charakter apostolstwa, oraz w wolnych zrzeszeniach, jakie postanowili 
wśród siebie zorganizować. Dekret o Apostolstwie Świeckich 18

Apostolstwo zespołowe posiada ogromną doniosłość i dlatego, że praca apostolska czy to w 
społecznościach kościelnych, czy to w różnych ośrodkach wymaga często wspólnego działania. 
Stowarzyszenia bowiem założone dla celów apostolstwa zespołowego niosą pomoc swym 
członkom i przysposabiają ich do apostolstwa, odpowiednio ustawiają ich pracę apostolską i 
kierują nią tak, że o wiele więcej można się po niej spodziewać owoców, niż gdyby każdy działał 
na własną rękę. Dekret o Apostolstwie Świeckich 18
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Meta roku 2016/2017

POZIOM I: DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI

META 2016/2017
Wierni parafii św. Barbary w Łęcznej do czerwca 2017 roku odkrywali podczas przeżywanych 
wydarzeń parafialnych, że być chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzie-
lając nam Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata. Pogłębiali rów-
nież tę wartość w czasie spotkań Grup Sąsiedzkich i formacyjnych, a zaangażowani włączyli się 
w inicjatywy formacyjne.

Uzasadnienie:

1. Z problemu:
Mimo podejmowanego tematu związanego z tożsamością chrześcijańską, wielu wiernych ciągle 
jeszcze nie umie pogodzić wiary z życiem, a tym samym nie są świadkami Chrystusa. Zauważa się 
że wielu pozostaje tylko na spełnianiu minimalnych obowiązków względem Boga i bardziej na 
korzystaniu z sakramentów, a nie dostrzega wezwania do dzielenia się wiarą. To prowadzi do sta-
gnacji, zniechęcenia a nawet powolnego oddalania się od Chrystusa i Kościoła. Ciągle jeszcze 
występuje problem małej odpowiedzialności za innych i za ich wiarę. 

2. Ideału:
Chrystus wzywa nas do dorosłości, abyśmy umieli jak apostołowie z odwagą iść i głosić ewange-
lię. 
Nie można tracić czasu na gadaninę, nie trzeba czekać na zgodę wszystkich, trzeba iść i głosić. 
Wszystkim niesie się pokój Chrystusowy, a jeśli go nie przyjmują, to idzie się dalej. Anioł Pański 
2013.04.07
Bowiem każdy uczeń Chrystusa jest na wzór apostołów powołany, by być świadkiem Jego zmar-
twychwstania, szczególnie w tych środowiskach, gdzie silnie dostrzegamy zapomnienie o Bogu i 
zagubienie człowieka. Homilia, Franciszek 2015.05.17

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc ludowi Bożemu odkryć, że wzrastanie w wierze dokonuje się, kiedy mimo na-
szych słabości zaczynamy głosić Chrystusa, przez co wiara staje się wartością.

HASŁO ROKU
W mocy Ducha Świętego idziemy świadczyć o Chrystusie

M
ata roku 2016/2017
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Poziom 1.1.1

TEMAT: Święci patronowie wspierają nas w budowaniu Kościoła 

OKAZJA: Św. Stanisław Kostka – 18 IX 2016

Wartość: Korzystać z pomocy świętych, by budować kościół

Meta: 
Wierni parafii św. Barbary podejmując gest modlitwy za przyczyną świętych Patronów w dniu 
św. Stanisław Kostki odkrywali to, że Oni wspierają nas swym wstawiennictwem w budowaniu 
Królestwa Bożego. 

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo tego, że zdecydowana większość mieszkańców naszej parafii przyjmując sakrament 
bierzmowania wybrało świętego Patrona, to w codziennym życiu nie korzysta z jego wstawiennic-
twa. Wielu zapomina jakiego patrona obrali i dlaczego miał być to ten patron. Przez to nie dostrze-
gają, że tracą ważnych orędowników, którzy mogą wspierać ich nie tylko w sprawach osobistych, 
ale również w wypełnianiu powołania chrześcijańskiego.

2. Z ideału: 
Jezus oczekuje od nas, że odkryjemy rolę naszych świętych Patronów w naszym wzrastaniu w 
wierze dla budowania Królestwa Bożego.
Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają 
cały Kościół w świętości... nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które 
przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich prze-
to troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. (KKK nr 956)

3. Z nawrócenia:
Należy pomóc wiernym, odkryć że w drodze ku królestwu Bożemu mamy niezwykłych sojuszni-
ków i że warto korzystać z ich wstawiennictwa. 

Hasło:
Kto z kim przystaje, takim się staje

Gest dla wszystkich: 
Modlitwa za wstawiennictwem patronów z bierzmowania.

Gest liturgiczny: 
Świadectwo młodzieży po ŚDM

Gest grup formacyjnych: 
Podzielić się: kogo mam za patrona od bierzmowania i dlaczego go wybrałem.
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 4 IX 2016 dom 
parafialny

2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja koniec 
sierpnia

dom 
parafialny

3. Materiały do wykonania gestu:
• Gest dla wszystkich: propozycja modlitwy 

w Liście
• Gest liturgiczny: świadectwo młodych

Ks. Proboszcz 18 IX 
dom 
parafialny, 
kościół

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

zespół obsługi 
Internetu 
i tablicy 
ogłoszeń

10 IX 
strona 
internetowa,
tablica

5. Hasło: Kto z kim przystaje, takim się staje służby 
techniczne 17 IX kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby 
techniczne 17 IX kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

grupa 
liturgiczna 7 IX dom 

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

8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny Posłańcy 10 – 17 IX w rejonach
9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 

wydarzenia w Rejonach RZK 5-8 IX wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 8-10 IX wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - kate-
cheza przygotowująca wydarzenie Kapłan 11 IX 

podczas 
wszystkich 
Mszy św.

C. PODSUMOWANIE
12. Zebranie informacji o przebiegu wydarze-

nia Posłańcy X 2016 Grupy 
Sąsiedzkie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II 2017 dom 
parafialny

Realizacja w
ydarzenia
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Poziom 1.1.2
Temat: Świadectwo wobec innych
Okazja: Uroczystość Chrystusa Króla – 20 XI 2016
Wartość: Bierzmowanie, w którym Bóg uzdalnia nas byśmy ofiarowali Mu 
swoje życie

Meta:
Parafianie byli uwrażliwiani na bierzmowanie, w którym Bóg uzdalnia nas byśmy ofiarowali 
Mu swoje życie, przez uczynienie aktu ofiarowania z okazji Uroczystości Chrystusa Króla.

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo, że większość parafian deklaruje się jako osoby wierzące to w codziennym zabieganiu 
zapominają o modlitwie, czytaniu słowa Bożego, otwieraniu się na Jego obecność. Akt ofiarowa-
nia swego życia Bogu zarezerwowany jest tylko dla osób będących w grupach. Czasami wierni nie 
rozumieją dlaczego taki akt warto podjąć i go wykonać. Nie odnajdują w nim okazji do osobistego 
wzrastania w wierze i większym zaufaniu Bogu.

2. Z ideału:
Jezus oczekuje od każdego wierzącego, aby oddał Mu swoje życie.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Ga 2,20)

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc Ludowi Bożemu, aby odkrył, że prawdziwe życie chrześcijańskie domaga się 
oddania swego życia Chrystusowi przez doświadczenie obecności Boga w wielu sytuacjach życio-
wych. 

Hasło: 
Chrystus Wodzem, Królem, Władcą nam!

Gest dla wszystkich: 
Ofiarowanie swojego życia Bogu w Kościele poprzez uroczysty akt wypowiedziany podczas litur-
gii, a te osoby, które nie mogą uczestniczyć w liturgii Mszy św. podejmują ten gest w domu.

Gest liturgiczny: 
j.w.

Gest grup formacyjnych:
Podzielenie się świadectwem o akcie ofiarowania swego życia Chrystusowi.

W
yd
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 16 X dom 
parafialny

2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja 17- 24 X dom 
parafialny

3. Materiały do wykonania gestu: 
• Gest dla wszystkich: akt ofiarowania życia 

Jezusowi
• Gest liturgiczny: modlitwa ofiarowania 

życia Jezusowi podczas Mszy św.

Ks. Proboszcz dom 
parafialny

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

zespół obsługi 
Internetu 
i tablicy 
ogłoszeń

Do 13 XI

strona 
internetowa,
tablica

5. Hasło: Chrystus Wodzem, Królem, 
Władcą nam!

służby 
techniczne 19 XI kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby 
techniczne 19XI kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

grupa 
liturgiczna 19 X dom 

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

8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny Posłańcy 11 XI -17 XI w rejonach
9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 

wydarzenia w Rejonach RZK 25X – 3XI wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 4XI -10 XI wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - kate-
cheza przygotowująca wydarzenie 

Kapłan, wierni 
z rejonu 20 XI

podczas 
wszystkich 
Mszy św.

C. PODSUMOWANIE
12. Zebranie informacji o przebiegu wydarze-

nia Posłańcy XII 2016 Grupy 
Sąsiedzkie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II 2017 dom 
parafialny

Realizacja w
ydarzenia
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Poziom 1.1.3
Temat: Radość mężnego wyznawania wiary we wspólnocie
Okazja: Wizyta Duszpasterska
Wartość: Bierzmowanie, w którym Duch Święty udziela nam łaski do mężnego 
wyznawania wiary

meta: 
Parafianie parafii św. Barbary byli uwrażliwiani podczas wizyty duszpasterskiej na to, że 
bierzmowanie daję na łaskę mężnego wyznawania wiary, przez udział w spotkaniu opłatkowym. 

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo, że większość parafian stanowią ludzie, którzy dobrowolnie przyjęli sakrament bierzmo-
wania to jednak jest wielu takich, którzy unikają publicznego wyznawania wiary: nie uczestniczą 
w spotkaniach sąsiedzkich, nie podejmują proponowanych w wydarzeniach parafialnych gestów. 

2. Z ideału: 
Bóg oczekuje od nas mężnego wyznawania wiary celem budowania Królestwa Bożego i wska-
zywania innym drogi do zbawienia.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyż-
szył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, 
którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić… A przywoławszy 
Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni 
odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/. Nie 
przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chry-
stusie.( Dz 5, 30-33. 40-42)

3. Z nawrócenia:
Należy pomóc mieszkańcom parafii w odkryciu, że wspólnota jest miejscem, gdzie wzajemnie 
się wspieramy, dodając sobie odwagi do wyznawania wiary.

Hasło: 
Wspólnota szkołą mężnej wiary

Gest dla wszystkich: 
Spotkanie sąsiedzkie podczas kolędy

W
yd
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ze
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 20 XI 2016 dom 
parafialny

2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja Do 27 XI 2016 dom 
parafialny

3. Materiały do wykonania gestu: 
• Gest dla wszystkich: Spotkanie opłat-

kowe w Rejonach
Posłańcy W czasie wizyty 

duszpasterskiej
dom 
parafialny

4. Zaproszenie do przeżycia gestu na stro-
nie internetowej i tablicy ogłoszeń

zespół obsługi 
Internetu i tablicy 
ogłoszeń

Przed 24 XII strona 

5. Hasło: Wspólnota szkołą mężnej wiary służby techniczne kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby techniczne kościół
7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 

komentarzami grupa liturgiczna dom 
parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy 
8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny 

Rozniesienie DWS do nowych rodzin Posłańcy 13 – 18 X II 2016 Rejony

9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 
wydarzenia w Rejonach RZK 28 XI – 5 XII wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 6- 13 XII wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - ka-
techeza przygotowująca wydarzenie kapłan 1 I 2017 kościół

C. PODSUMOWANIE
12. Zebranie informacji o przebiegu wyda-

rzenia Posłańcy II 2017 Grupy 
Sąsiedzkie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze dom 
parafialny

Realizacja w
ydarzenia
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Poziom 1.1.4
Temat: Jestem świadkiem Chrystusa
Okazja: Droga Krzyżowa (Wielki Piątek) – 14 IV 2017
Wartość: Bierzmowanie, dzięki któremu stajemy się świadkami Chrystusa.

Meta:
Mieszkańcy parafii św. Barbary odkrywali poprzez gest niesienia krzyża w czasie Drogi Krzyżo-
wej w Wielki Piątek, że Duch Święty w sakramencie bierzmowania uzdalnia nas do stawania się 
prawdziwymi świadkami Chrystusa. 

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo tego, iż znaczna część mieszkańców naszej parafii uważa się za ludzi wierzących, to 
pojawiają się sytuacje, w których nie potrafią świadczyć o Chrystusie. Niektórzy wstydzą się 
symboli religijnych i znaków chrześcijańskich, np. krępują się uczynić znak krzyża, przechodząc 
obok kościoła, kapliczki, poświęconej figury; wstydzą się modlić na różańcu w miejscach pu-
blicznych, np. w autobusie; nie zabierają głosu w publicznych dyskusjach, np. na temat prób 
usuwania krzyży i innych symboli religijnych z instytucji państwowych; pozbywają się poświę-
conych przedmiotów, często w sposób niewłaściwy, poprzez wyrzucenie na śmietnik.

2. Z ideału:
Jezus oczekuje od nas, abyśmy świadczyli o Nim w każdym miejscu, czasie i wobec każdego.
Do każdego więc, który 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)
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha. My także widzieli-
śmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest 
Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. (1J 4,13-15)

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc wszystkim mieszkańcom naszej parafii, aby z mocą Ducha Świętego stawali się 
świadkami Chrystusa w świecie, przezwyciężając swój lęk, strach, wstyd i obojętność wobec 
używania znaków i symboli chrześcijańskich.

Hasło: 
Będziecie moimi świadkami lub Idźcie, Chrystus Was posyła

Gest dla wszystkich:
Zabranie ze sobą krzyża na Drogę Krzyżową w Wielki Piątek

Gest liturgiczny: j.w.

Gest grup formacyjnych:
Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu

W
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 5 III dom parafialny
2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja 6-13 III dom parafialny
3. Materiały do wykonania gestu: 
• Gest dla wszystkich: zabranie ze sobą 

krzyża na Drogę Krzyżową w Wielki 
Piątek

Wszyscy parafia-
nie Na 14 IV dom 

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

zespół obsługi 
Internetu i tablicy 
ogłoszeń

9 IV 
strona interneto-
wa,
tablica

5. Hasło: Będziecie moimi świadkami lub 
Idźcie, Chrystus Was posyła służby techniczne 8 IV kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby techniczne 8 IV kościół
7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 

komentarzami grupa liturgiczna 8 III dom parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy 
8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny Roz-

niesienie DWS do nowych rodzin Posłańcy 27 III – 8 IV w rejonach

9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 
wydarzenia w Rejonach RZK 14 – 18 III wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 20 – 24 III wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - kate-
cheza przygotowująca wydarzenie 

Kapłan, wierni z 
rejonów 9 IV kościół

C. PODSUMOWANIE

12. Zebranie informacji o przebiegu wydarze-
nia Posłańcy V 2017 Grupy Sąsiedzkie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze dom parafialny

Realizacja w
ydarzenia       
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Poziom 1.1.5 
Temat: Odnowienie zobowiązań z sakramentu bierzmowania.
Okazja: Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 4 VI 2017
Wartość: Bierzmowanie, w którym otwieramy się na natchnienia Ducha 
Świętego

Meta:
Wszyscy parafianie byli uwrażliwiani na bierzmowanie, w którym otwieramy się na natchnienia 
Ducha Świętego, przez odnowienie zobowiązań z sakramentu bierzmowania lub prośbę o Jego 
dary z okazji niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo, że większość parafian przyjęła sakrament bierzmowania to w życiu codziennym nie 
prosi o dary Jego łaski i nie wypełnia zobowiązań wynikających z tego sakramentu. Nie docenia 
działania Ducha Świętego, który uzdalnia do stawania się lepszym chrześcijaninem. Bierzmowa-
nie traktowane jest jako niewiele znaczący epizod, który trzeba wypełnić ze względu na sakra-
ment małżeństwa. 

2. Z ideału:
Jezus oczekuje od każdego wierzącego, aby otwierał się na natchnienia Ducha Świętego i korzy-
stał z wielorakich darów Jego łaski. 
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: 
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać 
wierzący w Niego.” (J 7,37)

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc Ludowi Bożemu w odkryciu działania Ducha Świętego przez doświadczenie 
radości z odczytywania Jego woli.

Hasło: 
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

Gest dla wszystkich: 
Odnowienie zobowiązań sakramentu bierzmowania i prośba o dary Ducha Świętego.

Gest liturgiczny: j.w.

Gest grup formacyjnych:
Podzielenie się świadectwem o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu.

Po
zi

om
 1
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE
1. Spotkanie PZK PZK 23 IV dom parafialny
2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja Do 6 V dom parafialny
3. Materiały do wykonania gestu: 
• Gest dla wszystkich: Odnowienie zobo-

wiązań sakramentu bierzmowania i prośba 
o dary Ducha Świętego

Ksiądz Pro-
boszcz Na 4 VI dom parafialny

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

zespół obsługi 
Internetu i 
tablicy ogło-
szeń

3 VI
strona interneto-
wa,
tablica

5. Hasło: Przyjdź Duchu Święty, ja pra-
gnę

służby tech-
niczne 3 VI kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby tech-
niczne 3 VI kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

grupa liturgicz-
na 26 IV dom parafialny

B. REALIZACJA (opis wszystkich kolejnych kroków do realizacji inicjatywy 

8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny Posłańcy Do 2 VI w rejonach
9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 

wydarzenia w Rejonach RZK 8-14 V wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 14- 20 V wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - kate-
cheza przygotowująca wydarzenie 

Kapłan i wierni 
z rejonów 4 VI Podczas wszyst-

kich Mszy św.
C. PODSUMOWANIE
12. Zebranie informacji o przebiegu wydarze-

nia Posłańcy V 2017 Grupy Sąsiedz-
kie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze dom parafialny

Realizacja w
ydarzenia
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Poziom 1.1.6
Temat: Być z Bogiem i bliźnimi
Okazja: Boże Ciało – 15 VI
Wartość: Bierzmowanie, w którym Duch Święty daje nam siebie, byśmy byli 
świadkami jedności z Bogiem i bliźnimi.

Meta:
Mieszkańcy parafii św. Barbary odkrywali że są świadkami jedności z Bogiem i między sobą, 
przez co tworzą żywy Kościół poprzez gest podania sobie rąk i wspólne zaśpiewanie pieśni Aby-
śmy byli jedno na zakończenie procesji Bożego Ciała.

UZASADNIENIE

1. Z problemu:
Pomimo brania udziału w liturgii, która jest symbolem jedności Kościoła, dla wielu wiernych 
pozostaje ona miejscem zaspokajania jedynie swoich własnych potrzeb duchowych (własne mo-
dlitwy, myśli) bez dostrzegania znajdującego się obok bliźniego. Niektórzy czują są skrępowani 
przekazaniem sobie znaku pokoju, ustąpienia miejsca drugiej osobie, a nawet wspólnym śpie-
wem. Przychodzą, by być słuchaczami, a nie uczestnikami.

2. Z ideału:
Jezus pragnie, żebyśmy poczuli wartość jedności, wzajemnej braterskiej więzi i doświadczyli 
żywej wspólnoty
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat 
uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jed-
no, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby 
świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. (J 17, 20-23)

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc wszystkim mieszkańcom naszej parafii, aby poczuli się odpowiedzialni za two-
rzenie jedności w Kościele, z Bogiem i bliźnimi.

Hasło: 
Abyśmy byli jedno

Gest dla wszystkich i Gest liturgiczny: 
Na zakończenie procesji wszyscy podajemy sobie dłonie i śpiewamy pieśń „Abyśmy byli jedno”.

Gest grup formacyjnych:
Podzielenie się świadectwem o przeżytym wydarzeniu.

Po
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Realizacja:
Odpowiedzialny za inicjatywę RZK i PZK
Jak? Kto? Kiedy? Gdzie?
A. PRZYGOTOWANIE

1. Spotkanie PZK PZK 23 IV dom parafial-
ny

2. Przygotowanie Listu: Droga do Emaus redakcja 6 V dom parafial-
ny

3. Materiały do wykonania gestu: 
• Gest dla wszystkich: Na zakończenie 

procesji wszyscy podajemy sobie dłonie i 
śpiewamy pieśń „Abyśmy byli jedno”.

Wszyscy 
parafianie 15 VI

Na placu na 
zakończenie 
procesji 
Bożego Ciała

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

zespół obsługi 
Internetu i 
tablicy ogło-
szeń

7 VI
strona interne-
towa,
tablica

5. Hasło: Abyśmy byli jedno służby tech-
niczne na 15 VI kościół

6. Przygotowanie dekoracji w kościele służby tech-
niczne na 15 VI kościół

7. Przygotowanie liturgii ze wszystkimi 
komentarzami

grupa liturgicz-
na 26 IV dom parafial-

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

8. Rozniesienie Listu do każdej rodziny Posłańcy Do 2 VI w rejonach
9. Spotkania RZK z Listem i omówieniem 

wydarzenia w Rejonach RZK 8-14 V wg ustaleń

10. Spotkania Podrejonowych ze swoimi 
Posłańcami

Podrejonowy 
z posłańcami 14- 20 V wg ustaleń

11. Liturgiczne przeżycie wydarzenia - kate-
cheza przygotowująca wydarzenie 

Kapłan, wierni 
z rejonów 15 VI

Podczas 
wszystkich 
Mszy św.

C. PODSUMOWANIE
12. Zebranie informacji o przebiegu wydarze-

nia Posłańcy VI 2017 Grupy Są-
siedzkie

13. Podsumowanie oceny wydarzenia SOP II półrocze dom parafial-
ny

Realizacja w
ydarzenia
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POZIOM 1.2: DUSZPASTERSTWO GRUPA SĄSIEDZKICH

META 2016/2017
Uczestnicy Grup Sąsiedzkich w bieżącym roku duszpasterskim pogłębiali wartość roku, że być 
chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Ducha Świętego w 
sakramencie bierzmowania posyła nas do świata, w czasie swoich comiesięcznych spotkań.

Uzasadnienie:

1. Z problemu:
Mimo tego, że wiele Grup Sąsiedzkich spotyka się co miesiąc i doświadczają one wspólnoty i ra-
dości bycia ze sobą, to jednak borykają się z problemem rodzin wyprowadzających się z parafii i 
trudnością pozyskania nowoprzybyłych. Są grupy, które się spotykają okazyjnie z racji większych 
uroczystości. Pojawia się rezygnacją z ciągłego zapraszania nowych osób wobec ich odmawiania 
a nawet niechęci. 

2. Ideału:
Jezus oczekuje od nas abyśmy otwierając się na natchnienie Duch a Świętego, którego otrzymali-
śmy w sakramencie bierzmowania stawali się jego autentycznymi świadkami w środowisku, w 
którym żyjemy.
Dlatego wierni niech sprawują swoje apostolstwo w zjednoczeniu. Niech będą apostołami zarów-
no w swoich społecznościach rodzinnych, jak i w parafiach i diecezjach, które same w sobie wyra-
żają wspólnotowy charakter apostolstwa, oraz w wolnych zrzeszeniach, jakie postanowili wśród 
siebie zorganizować. DA 18. 

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc uczestniczącym w spotkaniach sąsiedzkich odkryć, że bycie na co dzień świad-
kiem Chrystusa jest najlepszym sposobem zachęty innych do wejścia do wspólnoty. 

Inicjatywy: 

1.2 Grupy Sąsiedzkie

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Weryfikacja Grup Sąsiedzkich IX - X 2016 parafia Podrejonowi i 
s. Elżbieta

2. Przygotowanie konspektów na spotkania każdego 
miesiąca parafia ks. Andrzej

i s. Elżbieta

3. Spotkania dla animatorów Grup 
Sąsiedzkich i omówienie konspektu

ostatnia 
niedziela 
miesiąca

parafia ks. Andrzej i s. 
Elżbieta
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4.

Tematy spotkań:
1. Wrzesień – Bierzmowanie, w którym 
razem ze świętymi budujemy Kościół
2. Październik – Bierzmowanie, dzięki 
któremu dajemy pierwszeństwo Bogu.
3. Listopad – Bierzmowanie, w którym 
Bóg uzdalnia nas byśmy ofiarowali Mu 
swoje życie
4. Grudzień – Bierzmowanie, w którym 
Duch Święty udziela nam łaski do 
mężnego wyznawania wiary
5. Luty – Bierzmowanie, dzięki Ducho-
wi Świętemu odkrywamy nasze słabości, 
które są złym świadectwem i postawa 
niezgodną z wolą Boga
6. Marzec – Bierzmowanie, dzięki 
któremu możemy postępować według 
zasad Ewangelii 
7. Kwiecień – Bierzmowanie, dzięki któ-
remu stajemy się świadkami Chrystusa
8. Maj – Bierzmowanie, w którym 
otwieramy się na natchnienie Ducha 
Świętego
9. Czerwiec – Bierzmowanie, w którym 
Duch Święty daje nam siebie, byśmy 
budowali jedność z Bogiem i z bliźnimi

rok duszpa-
sterski 
2016/2017

Grupy
Sąsiedzkie

Posłańcy - anima-
torzy

5. Opieka i odwiedzanie grup, które 
potrzebują wsparcia.

cały rok 
duszpasterski parafia kapłani, rejonowi, 

s. Elżbieta

Realizacja inicjatyw
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Poziom 1.3. Duszpasterstwo Rodzin.

Meta poziomu 2016/2017
Rodziny naszej parafii do czerwca 2017 roku zostały uwrażliwione na odkrywanie że być chrze-
ścijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Ducha Świętego w sakra-
mencie bierzmowania posyła nas do świata, przez inicjatywy duszpasterstwa rodzin w ramach 
realizacji 22. roku programu parafialnego.

Uzasadnienie: 

1. Z Problemu:
Rodziny żyjąc w dzisiejszym świecie coraz częściej wybierają zabieganie o byt codzienny. Wiara 
wydaje się im dodatkowym obciążeniem, a nawet pewną przeszkodą w realizacji swoich celów. 
Mimo, że około 40 procent, w sposób stały korzysta z posługi sakramentalnej i większość uczest-
niczy w wielkich uroczystościach, to jednak trudno im się zaangażować głębiej i zachęcić swoje 
dzieci do zaangażowania się w życie Kościoła. Przyjęty styl życie nie stwarza środowiska rodzin-
nego jako źródła podstawowej ewangelizacji i prawdziwego ewangelicznego świadectwa. 

2. Z Ideału:
Pan Jezus pragnie, aby nasze rodziny były środowiskiem wiary z którego wychodzą Jego prawdzi-
wi świadkowie. 
Pan Jezus pochwaliłby nas, gdyby nasze rodziny były zaangażowane w życie parafii poprzez two-
rzenie wspólnoty wspólnot, udział w akcjach charytatywnych, w wydarzeniach parafialnych i uro-
czystościach kościelnych. Chrześcijańska rodzina, aby wypełnić swoją misyjną rolę, powinna za-
chęcać innych do udziału w grupach formacyjnych i zaangażowania się w życie parafii. (DWS )

3. Z Nawrócenia:
Należy dopomóc rodzinom, aby odkryły, że przekazywanie świadectwa wiary jest najlepszym 
sposobem wychowania młodego pokolenia i okazją do wzmocnienia więzów rodzinnych. 

Inicjatywy: 

1.3.1 Domowy Kościół 

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzial-
ny

1.

Przygotowanie i wygłoszenie konferencji na 
temat: „Misyjne zaangażowanie chrześcija-
nina- chrześcijanin jest człowiekiem posła-
nym.” Podczas jednego z dni wspólnoty Ru-
chu Światło - Życie.

rok duszpa-
sterski parafia ks. Marek Maj

2.

Każda z rodzin należących do Domowego 
Kościoła, zachęci i zaprosi 3 małżeństwa, 
wręczając im zaproszenie na spotkanie pro-
wadzone przez ks. Marka Maja, mające na 
celu zachętę do zaangażowania się i pozna-
nia wspólnoty Domowego Kościoła. 

rok duszpa-
sterski parafia pary łącznikowe 

Inicjatywy stałe:

1. Dawanie świadectwa życia małżeńskiego i zachęta do włączenia się do wspólnoty Domowego 
Kościoła
2. Przygotowanie liturgii Pasterki i Wigilii Paschalnej. Odpowiedzialni - Para rejonowa
3. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Odpowiedzialni - Para rejonowa
4. Prowadzenie Nowenny do MB Nieustającej Pomocy
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1.3.2 Poradnia Rodzinna

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Opracowanie nauk przedmałżeń-
skich

Do końca 
sierpnia 2017 Parafia ks. Andrzej

2. Film o rodzinie – dla małżeństw z 
parafii W ciągu roku Parafia ks. Andrzej z 

Zespołem PR

INICJATYWY STAŁE
1. Prowadzenia nauk przedmałżeńskich.
2. Indywidualne spotkania w poradni rodzinnej z narzeczonymi.
3. Rozmowy indywidualne z małżeństwami, rodzicami przezywającymi trudności – według 

potrzeby

1.3.3 Rocznice, jubileusze, błogosławieństwa

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Uwrażliwianie na to, że przeżywa-
nie jubileuszów i rocznic jest okazją 
do świadectwa życia chrześcijań-
skiego i okazją, by inni mogli zoba-
czyć w tym wartość

Cały rok Parafia Kapłani i wierni

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

Realizacja inicjatyw
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Poziom 2. Duszpasterstwo środowiskowe 2016/2017 

Meta poziomu
Członkowie duszpasterstw środowiskowych, do końca czerwca 2017 mieli okazję zoriento-
wać się, że być chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który udzielając nam Ducha 
Świętego w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata, jest dla nich szansą do życia we-
dług własnych charyzmatów przez podejmowanie właściwych dla siebie inicjatyw w ramach 
realizowanego programu parafialnego. 

Uzasadnienie:

1. Z problemu:
Grupy formacyjne w naszej parafii odczuwają pewien kryzys. Wielu członków wspólnot bardziej 
poszukuje zaspokojenia własnych pragnień niż odkrywania charyzmatów, które mają służyć Ko-
ściołowi. Brakuje we wspólnotach odkrywania wezwania, do czego nas posyła Bóg. Skupienie na 
sobie i poszukiwanie „ciepełka” skutkuje ciągłym niezadowoleniem, narzekaniem i zniechęce-
niem. Wspólnoty zaczynają tracić z oczu to, do czego są powołane. Odnosi się wrażenie, że zagu-
biły podstawowe powołanie do ewangelizacji świata wypływające z charyzmatów. 

2. Ideału:
Jezus zapraszając poszczególne osoby do wspólnot oczekuje, iż w duchu charyzmatu będą głosić 
Jego ewangelię. 
Duch Święty ubogaca Kościół, który ewangelizuje również przez różne charyzmaty. Są one darem 
dla odnawiania i budowania Kościoła (przyp. 108). Nie są one zamkniętą w sobie spuścizną, po-
wierzoną jakiejś grupie, aby jej strzegła. Chodzi raczej o dary Ducha zintegrowane w ciele Ko-
ścioła, skierowane ku centrum, którym jest Chrystus, skąd się rozchodzą jako bodziec dla ewange-
lizacji. Jasnym znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego eklezjalność, jego zdolność 
do harmonijnego zintegrowania się w życiu świętego Ludu Bożego dla dobra wszystkich. EG 130

3. Z nawrócenia: 
Należy dopomóc członkom poszczególnych wspólnot, aby odkryli, że być chrześcijaninem to 
głosić Chrystusa, a do tego zobowiązują ich otrzymane charyzmaty. Mogą to odkrywać przez 
podjętą formację, zaangażowanie w realizację inicjatyw i świadectwo wobec grupy i całej 
wspólnoty parafialnej.

2.1 Dzieci

2.1.1 Dzieci Maryi 
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Zorganizowanie spotkania z misjona-
rzem lub misjonarką i zapoznanie z 
ideą patronatu misyjnego oraz Adopcji 
dziecka z misji i okazja do świadectwa.

Jesień aula s. Dorota

2.

Aktywny i regularny udział w nabo-
żeństwach majowych. Każdy członek 
wspólnoty zaprosi kolegę, koleżankę 
na majówkę w ramach dawania świa-
dectwa

Maj kościół s. Dorota i DM

Po
zi

om
 2



Program Duszpasterski

25

Zorganizowanie spotkania dzieci i ro-
dziców z okazji Dnia Dziecka z uro-
czystą Mszą Świętą i ze wspólnym 
świętowaniem

czerwiec kościół s. Dorota

INICJATYWY STAŁE DZIECI MARYI
1. Przeprowadzenie akcji Kolędników Misyjnych - 6.01. 2017.
2. Nabożeństwa różańcowe podczas Tygodnia Misyjnego – październik 2016.

2.1.2 Oaza Dzieci Bożych
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Przeprowadzenie ewangelizacji szkoły 
podstawowej wrzesień

Szkoła 
Podstawowa 
nr 4

INICJATYWY STAŁE OAZY DZIECI BOŻYCH
1. Przedstawienie jasełek w okresie bożonarodzeniowym dla wszystkich chętnych w parafii- 

grudzień 2016/ styczeń 2017

2.2 Młodzież

2.2.1 Oaza młodzieżowa 
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Członkowie Oazy Młodzieżowej 
podzielą się swoim świadectwem 
życia z osobami przygotowujący-
mi się w naszej parafii do 
bierzmowania

podczas jednych 
z weekendo-
wych rekolekcji

Aula 
parafialna

INICJATYWY STAŁE
1. Przygotowanie liturgii w Wigilię Paschalną, i trzecią niedzielę miesiąca
2. Przygotowanie rozważania na drogę krzyżową w Wielki Piątek
3. Koordynacja przygotowania dróg krzyżowych przez młodzież - Wielki Post
4. Przygotowanie ciemnicy w Wielki Czwartek i czuwanie przy Grobie w Wielki Piątek

2.2.2 Akademia Młodzieżowa - Dzieci i młodzież
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Cykl spotkań dla wychowanków bu-
dujących świadomość ideałów AM i 
ich realizacji w życiu codziennym – 
spotkania w czasie zebrań ogólnych

cały rok salka s. Dyrektor

2. Przygotowanie gry miejskiej dla pa-
rafian z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada miasto s. Dyrektor

INICJATYWY STAŁE
1. Akcja Mikołaj o Tobie nie zapomni – listopad/grudzień 2016
2. Przygotowanie liturgii Mszy św. - IV niedziela miesiąca 
3. Nabożeństwa Bractwa Różańcowego AM w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 17.15 w 

Realizacja inicjatyw
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intencji dobrego wychowania.
4. Ferie w parafii i wakacyjny wyjazd dla dzieci z parafii - ferie, wakacje 2017
5. Wycieczka rodzinna dla rodzin wychowanków i innych chętnych - maj/czerwiec 2017
6. Agapa dla dzieci rocznicowych – maj 2017

2.2.3 Harcerki
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Przygotowanie liturgii Mszy św. w jedną niedzielę miesiąca o godz. 12.45.

2.2.4 Harcerze
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

INICJATYWY STAŁE
1. Przygotowanie liturgii Mszy św. w jedną niedzielę miesiąca o godz. 12.45.

2.2.5 Ministranci i Lektorzy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny 

1
Stała formacja w z uwrażliwieniem 
na postawę godną tego, który służą 
przy ołtarzu

cały rok parafia Ks. Karol 

2

Zorganizowanie służby liturgicz-
nej:
1.Spotkania co tydzień
2.Miesięczne spotkania wszystkich 
– integracyjne z filmem, ogniskiem, 
itp.
3.Wyjścia na hale sportową

cały rok parafia Ks. Karol 

INICJATYWY STAŁE
1. Obsługa techniczna – Pielgrzymka do Kijan, droga krzyżowa w Wielki Piątek; procesja w 

Boże Ciało; liczenie wiernych; inne wydarzenia – stosownie do potrzeb
2. Przygotowanie liturgii Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca
3. Podjęcie służby liturgicznej podczas uroczystości parafialnych – odpust parafialny, świę-

ta, liturgie z udziałem ks. Biskupa

2.3. Dorośli

2.3.1 Legion Maryi
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Apostolat uliczny z okazji zakończenia 
Roku Miłosierdzia.
„Siostra Faustyna Kowalska świadek 
Miłosierdzia Bożego”

20 listopada
lub
12 listopada

Parafia Legion Maryi
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2.
Kawiarenka Legionowa
z wykorzystaniem Księgi świadectw 
legionowych

Luty
(obejmuje 
wszystkie 
prezydia Kurii)

aula parafialna Legion Maryi

3. Rekolekcje na temat: Dawanie świa-
dectwa listopad sala legionu Legion Maryi

4. Stworzenie grupy do bezpośrednich 
rozmów ze Świadkami Jehowy

od września
do czerwca sala legionu Legion Maryi

5. Zgłębianie Ksiąg ST podczas alo-
kucji

od września do 
czerwca sala legionu Legion Maryi

INICJATYWY STAŁE
1. Zakładanie KŻR i stały patronat nad nimi
2. Prowadzenie liturgii w pierwsze soboty miesiąca we współpracy z KŻR
3. Apostolat z gazetą „Miłujcie się”
4. Apostolat w szpitalu – środa
5. Prowadzenie sklepiku parafialnego
6. Odwiedzanie legionistów wspierających i chorych osób w parafii, apostolat w ŚDS
7. Przygotowanie liturgii Mszy św. w niedzielę o godz. 7.00 i w dniach spotkań
8. Przygotowanie Wieczoru Pieśni Patriotycznej
9. Oddelegowanie 6 legionistów do Kolędników Misyjnych

2.3.2 Szkoła Modlitwy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Katechezy o modlitwie przed każdą 
Mszą św. w niedzielę

X 2016 – VI 
2017 - 1 raz w 
m-cu  

kościół kapłan, lider

2.

Przygotowanie zaproszeń dla 
wszystkich parafian na REO i 
zaangażowanie radnych w ich do-
ręczenie razem z pismem Emaus i 
opłatkiem

XII 2016 parafia kapłan, lider, 
wspólnota

1. Udział w nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środy
2. Ocena wydarzeń parafialnych

INICJATYWY STAŁE
1. Kurs dla dorosłych kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
2. Nowenna do Ducha Świętego i Wigilia Zesłania Ducha Świętego
3. Modlitwa wstawiennicza poprzedzona modlitwą uwielbienia w każdy III czwartek miesiąca

Realizacja inicjatyw
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3. Służby pastoralne

META 2017
Duszpasterstwo służb pastoralnych do czerwca 2017 roku jest w taki sposób realizowane, aby 
pomóc ludowi w odkrywaniu, że być chrześcijaninem to stawać się świadkiem Chrystusa, który 
udzielając nam Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania posyła nas do świata, poprzez po-
dejmowanie w duchu komunii inicjatyw właściwych dla charakteru każdej służby.

UZASADNIENIE:

1. Z problemu:
Służby pastoralne realizując swoje zadania czasami tak skupiają swoją uwagę na zadaniach, że 
zapominają iż głównym przesłaniem Chrystusa jest głoszenie Królestwa Bożego. Służby nie za-
wsze zauważają, że są powołane do stwarzania okoliczności, w których inni mogą się zaangażo-
wać i dzięki temu wzrastać.

2. Ideału:
Chrystus oczekuje od nas, takiej organizacji życia duszpasterskiego w której wierni odkryją we-
zwanie do stawania się Jego świadkami.
Nieść Ewangelię oznacza głosić samemu i żyć pojednaniem, przebaczeniem, pokojem, jednością, 
miłością, które daje nam Duch Święty. Pamiętajmy słowa Jezusa: «Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35). AG 2013.05.22
Do realizacji dzieła misyjnego powinni być angażowani katechiści, a więc wierni świeccy odpo-
wiednio przygotowani i wyróżniający się życiem chrześcijańskim. Pod kierownictwem misjonarza 
zajmują się oni przekazywaniem nauki ewangelicznej, organizowaniem życia liturgicznego i pro-
wadzeniem akcji charytatywnej. Kan. 785 - § 1. 

3. Z nawrócenia:
Należy tak zorganizować duszpasterstwo służb pastoralnych, aby pomóc Ludowi Bożemu w prze-
żywaniu i odkrywaniu, że być chrześcijaninem to ciągle na nowo stawać się świadkiem Chrystusa 
przez stworzenie okoliczności w których doświadczą radości z osobistego i wspólnotowego wzra-
stania w wierze. 

3.1.1 Katecheza dzieci i młodzieży

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Omówienie głównej wartości roku:
Być chrześcijaninem to stawać 
się świadkiem Chrystusa, który 
udzielając nam Ducha Świętego w 
sakramencie bierzmowania posyła 
nas do świata

podczas 
katechezy szkoła katecheci

2.

Przeprowadzenie katechez 
poświęconych wydarzeniom 
parafialnym – uwrażliwienie na 
świadectwo dzięki wypełnianiu 
zobowiązań bierzmowania.
na podst. listów: Małe Emaus, 
Młode Emaus

rok 
duszpasterski

Szkoły: 
podstawowa, 
gimnazjum i 
średnie

katecheci
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3. Ocena wydarzeń podczas katechez
przez dzieci i młodzież

po 
wydarzeniu: 
10-15 min na 
katechezie

szkoła katecheci

3.1.2 Katecheza przedsakramentalna

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.

Katechezy przed sakramentem 
chrztu św. z uwrażliwieniem na 
świadectwo przez rodziców i 
chrzestnych wynikających z tego 
sakramentu i bierzmowania

Czwartek 
przed chrztem kancelaria ks. Józef

2.
Formacja dzieci 
pierwszokomunijnych z 
podkreśleniem świadectwa wiary 

wrzesień - 
kwiecień kościół ks. Karol,

s. Dorota

3.
Formacja kandydatów do 
sakramentu bierzmowania – 
podkreślenie, że jest to sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej

rok 
duszpasterski

kościół, sale
parafialne

ks. Marcin
animatorzy

3.2.1 Liturgia
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Przygotowywanie liturgii na 
wydarzenia parafialne przez grupę 
liturgiczną

rok
duszpasterski dom parafialny ks. Andrzej, s. 

Elżbieta

2. 
Przygotowanie informacji na 
stronę internetową: Wydarzenia 
2016/2017

wrzesień dom parafialny s. Elżbieta

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

rok
duszpasterski parafia

nadzwyczajni 
szafarze Komunii 
św.

4.
Homilie niedzielne – 3 razy w 
roku (oprócz przygotowujących 
wydarzenie) poświęcone 
omówieniu wartości głównej roku

rok
duszpasterski kościół kapłani

3.2.2 Rozwój życia duchowego

3.2.2.1 Koła Żywego Różańca

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny
1. Uaktualnienie list KŻR wrzesień parafia Legion Maryi

2. Spotkanie z zelatorami KŻR październik Parafia
ks. Andrzej  
i odpowiedzialni  
za KŻR

Realizacja inicjatyw
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3.

Tematy spotkań miesięcznych:
Jezus posyła nas do świata:
Mt 1. 34. Wtedy odezwie się Król do 
tych po prawej stronie: 
1. Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane dla was od 
założenia świata!
2. Zobaczyć Jezusa w człowieku 
3. Zobaczyć głodnego 
4. Zobaczyć spragnionego
5. Zobaczyć przybysza
6. Zobaczyć nagiego
7. Zobaczyć chorego
8 Zobaczyć więźnia
9. Zobaczyć potrzebującego modlitwy
10. Zobaczyć cierpiących w żałobie
11. Zobaczyć zmarłych

podczas Mszy 
św. w I sobotę 
miesiąca

kościół ks. Andrzej

3.2.2.2 Propozycje formacyjne ogólnoparafialne

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Pielgrzymka do Kijan – 
Temat: Pielgrzymka okazją do 
świadectwa wiary

24 września
Pielgrzymi
szlak, kościół 
Matki Bożej w 
Kijanach

kapłani 

2. Rekolekcje adwentowe. 
Temat: Bierzmowanie - zobowiązania 08-11 grudnia kościół kapłan prowadzący

3.

Pielgrzymka do Częstochowy
Temat: Maryja żywe świadectwo - co 
Bóg czyni dla człowieka
Przygotowanie różańca i drogi 
krzyżowej opartej o wartość roku

10 luty 2017
trasa 
pielgrzymki,
Jasna Góra

kapłani,
grupy formacyjne

4.
Rekolekcje wielkopostne. 
Temat: Świadczyć o Chrystusie, 
nawrócenie świadectwem wiary

10-13 marca kościół kapłan prowadzący

5.
Podczas spowiedzi uwrażliwianie
na bierzmowanie i wypływające z 
niego zobowiązania, a szczególnie: 
stawanie się świadkiem Chrystusa

 Cały rok
duszpasterski parafia kapłani

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

Podczas Mszy 
św. i katechezy

kościół,
szkoła kapłani, katecheci

3.2.2.3 Nabożeństwa, Czuwania, Nowenny

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1.
Adoracja Grobu Pańskiego z koronką do 
Miłosierdzia Bożego w Wielki Piąstek – 
uwzględniająca wartość roku: 

Wielki Piątek/
Wielka Sobota kościół prowadzący

adorację
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2.

Nowenna do Ducha Świętego: 
Wiarę publicznie wyznawać
1. Publiczne głoszenie Chrystusa – 

nauczanie Kościoła
2. Prywatne nauczanie Ewangelii
3. Świadectwo życia
4. Dzielenie się wiarą we wspólnocie
5. Dzielenie się wiarą w rodzinie
6. Dzielenie się wiarą w liturgii
7. Obrona wiary
8. Wprowadzanie zwyczajów 

chrześcijańskich w rodzinie  
i społeczeństwie

9. Troska o wiarę innych

26 maja – 4 
czerwca 2017 kościół

kapłan 
prowadzący 
nowennę

3.2.3.Promocja duchowości biblijnej

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

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

4 razy w roku kościół kapłani

2.
W czasie wizyty duszpasterskiej
rozważanie fragmentu z Biblii o dawaniu 
świadectwa wiary

wizyta 
duszpasterska

rodziny w 
parafii kapłani

3.
Podczas spowiedzi zachęcanie do 
czytania Pisma Świętego, szczególnie 
Ewangelii i Listów św. Pawła o życiu  
i misji Kościoła

podczas 
sprawowania 
sakramentu

kościół kapłani

3.3. Służby miłosierdzia Caritas 
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. 

Na spotkaniach formacyjnych podjęte 
zostaną tematy dotyczące świadectwa
Tematy: 

Jak być świadkiem Chrystusa?
Miłość nieprzyjaciół – postawa
Obrona wiary
Przekaz wiary w rodzinie
Dyskusja i dialog w rodzinie – świadectwo 
chrześcijanina
Skrępowanie w wyznawaniu wiary
Świadectwo wobec siebie – we wspólnocie
Pomoc Caritas a Ewangelizacja - jak ewan-
gelizować tych, którym pomagamy?

cały rok,
II wtorek 
miesiąca 

dom 
parafialny ks. Andrzej

INICJATYWY STAŁE
1. Ocena minionego wydarzenia parafialnego
2. Stała troska o najuboższych w parafii: rozpoznawanie potrzeb, konkretna pomoc
3. Stała troska o fundusz na cele charytatywne: - zbieranie puszek caritas, fundusze z wynagro-

dzeń pracowniczych, indywidualni  darczyńcy
4. Mikołaj dla dzieci najuboższych z parafii we współpracy z AM (paczki) oraz harcerkami 

(przedstawienie, gry, zabawy) 6 XII
5. Troska o chorych (nowenna przed 11 lutego oraz Msza św. 13 maja we współpracy z GWCh 

z udzielaniem sakramentu namaszczenia Chorych.)

Poziom
 4
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3.4 Grupa Wsparcia Chorych
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Wprowadzenie do nowego roku 
duszpasterskiego. Wrzesień sala misyjna ksiądz

2. Dzielenie się świadectwem  
z przynależności do grupy Październik sala misyjna GWCh

3. Pielgrzymki grupy i chętnych chorych Wiosna – 2 dni
Jesień – 1 dzień sanktuaria Jadwiga Oszust

4. Ocena wydarzeń parafialnych 
połączonych z katechezą

Rok 
duszpasterski sala misyjna ksiądz

5.
Modlitwa w intencji jedności 
Kościoła i parafii oraz za chorych 
Koronką do Miłosierdzia Bożego
Zeszyt intencji

Rok 
duszpasterski

na 
spotkaniach GWCh

6. Udział w nowennie przed Dniem 
Chorego (dołączenie do PZ Caritas) 2-10 luty kościół PZ Caritas

7.
Świąteczny upominek dla chorego 
Niedziela Miłosierdzia Bożego 
(współpraca z PZ Caritas  
i szafarzami)

23 kwiecień sala misyjna GWCh

8. Rekolekcje – przygotowanie do Dnia 
Chorego 7 maja sala misyjna GWCh

9. Dzień Chorego 13 maja kościół PZ Caritas

10. Odwiedzanie raz w miesiącu osoby 
chorej

III sobota 
miesiąca

kolonia 
trębaczów GWCh
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Poziom
 4

4. Duszpasterstwo współpracowników pastoralnych

Meta 2017
Współpracownicy pastoralni podczas regularnych inicjatyw i formacji odkrywali, że ich zaanga-
żowanie w realizację Parafialnego Programu Odnowy i Ewangelizacji jest świadectwem dla całej 
parafii i że od nich zależy wzrastanie Ludu Bożego.

Uzasadnienie:

1. Z Poblemu:
W ocenie minionego roku zauważono braki formacyjne u niektórych osób odpowiedzialnych za 
realizację programu, co skutkuje słabym zaangażowaniem a nawet zniechęceniem. Powierzane 
zadania są wykonywane bez przekonania i jakby pod przymusem, przez co stają się złym świadec-
twem i nie mają siły mobilizacji i zachęty dla innych.

2. Z ideału:
Chrystus oczekuje od współpracowników parafialnych gorliwości w pełnieniu powierzonych za-
dań, przez co mogą się stać prawdziwymi świadkami Jego Ewangelii. 
Z gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw potrzebom waszych rodaków i troszczcie się o ich 
duchowy rozwój. Pomóżcie im, by zachowali wiarę i byli jej świadkami w społecznościach, w któ-
rych przyszło im żyć.. Audiencja Generalna, Franciszek 20.11.2013
Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne 
narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii 
zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona „z nową 
gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”. Veritatis Splendor 
106, Jan Paweł II

3. Z nawrócenia:
Należy dopomóc współpracownikom duszpasterskim w odkryciu prawdy, że Bóg dając im miej-
sce zaangażowania oczekuje od nich gorliwej posługi i świadectwa zatroskania o powierzony so-
bie lud.

4.1 Inicjatywy dla wszystkich:

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

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

wrzesień dom 
parafialny

s. Elżbieta
ks. Andrzej

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

rok duszpasterski na miejscu i 
wyjeździe

ks. Andrzej,  
s. Elżbieta

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

Msza św. na
rozpoczęcie roku 
duszpasterskiego

kościół ks. Andrzej
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4.2 Inicjatywy dla poszczególnych grup:

4.2.1. Rada Duszpasterska, grupa liturgiczna, PZ Caritas - inicjatywy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Kwartalne spotkania z Radą
Duszpasterską i temat bierzmowania

rok 
duszpasterski

dom 
parafialny ks. Andrzej

2. Opłatek i Msze św. z uwrażliwieniem 
wiernych na posługę Radnego styczeń dom 

parafialny
ks. Andrzej s. 
Elżbieta

3.
Spotkania z grupą liturgiczną -
wyjaśnianie istoty wydarzeń  
w aspekcie liturgii

rok 
duszpasterski

dom 
parafialny

ks. Andrzej, s. 
Elżbieta

4. Formacja członków PZ Caritas
poprzez comiesięczne katechezy

rok 
duszpasterski

dom 
parafialny ks. Andrzej

4.2.2 Katecheci - inicjatywy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Miesięczne spotkanie z katecheta-
mi. Omawianie spraw bieżących

rok 
duszpasterski

dom 
parafialny

ks. Andrzej, 
katecheci

2. Przygotowanie do wydarzeń 
parafialnych

rok 
duszpasterski

dom 
parafialny

ks. Andrzej, 
katecheci

3.
Podjęcie inicjatyw w celu 
zaangażowania dzieci i młodzieży do 
pogłębienia sakramentu bierzmowania 
i wypływających z niego zobowiązań

rok 
duszpasterski szkoła, parafia ks. Andrzej, 

katecheci

4. Ocena wydarzeń parafialnych rok 
duszpasterski szkoła, parafia ks. Andrzej, 

katecheci

4.2.3 PZK, RZK i SOP - inicjatywy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Dzień skupienia dla PZK, RZK  
i SOP październik wyjazd Rejonowi i ks.

opiekun Rejonu

2. Spotkanie PZK, RZK i Posłańców
w Rejonach listopad dom 

parafialny
Rejonowi i ks.
opiekun Rejonu

3. Katecheza formacyjna pogłębiająca 
wydarzenie podczas spotkań PZK na spotkaniach dom 

parafialny kapłani

4.2.4 Zespół Duszpasterski - Inicjatywy
Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny
1. Spotkanie organizacyjne wrzesień parafia każdy

2. Cotygodniowy brewiarz z czytaniem 
nauczania Ojca Świętego Franciszka

piątek
godz. 21.15

kaplica w domu 
parafialnym każdy

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

co dwa miesiące dom parafialny każdy

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

rok duszpasterski parafia,
szkoły zespół duszpasterski
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5. Struktury

Meta:
Do końca czerwca 2017 r. wszystkie struktury duszpasterskie tak były wzmacniane, by skutecznie 
mogły pomagać w odkrywaniu powołania do bycia świadkiem Chrystusa, wynikającego z sakra-
mentu bierzmowania. 

Uzasadnienie:

1. Z Problemu:
Struktury programu odnowy są już stałym elementem parafii, jednak pojawiają się trudności  
w znalezieniu nowych Posłańców. Dla wielu wiernych zadanie wydaje się zbyt trudne i wymaga-
jące. Wielu Posłańców swoje zaangażowanie ogranicza tylko do roznoszenia listu i nie podejmuje 
formacji, mimo wielokrotnego zaproszenia na rekolekcje czy inne sposoby formacji. Braki forma-
cyjne skutkują zniechęceniem i niekiedy obojętnością. 

2. Z Ideału:
Jezus oczekuje, aby zaangażowani w struktury programu stawali się świadkami Jego zatroskania 
o wiarę i wzrastanie wspólnoty parafialnej. 
Treścią świadectwa chrześcijańskiego nie jest teoria, ideologia czy skomplikowany system naka-
zów i zakazów, ale orędzie zbawienia, konkretne wydarzenie, co więcej jest to Osoba: Chrystus 
zmartwychwstały, żyjący i jedyny Zbawiciel wszystkich. O Nim mogą świadczyć ci, którzy Go do-
świadczyli osobiście, w Jego Kościele, na drodze, której fundamentem jest Chrzest, pokarmem jest 
Eucharystia, jego pieczęcią - bierzmowanie, a jego ciągła przemiana dokonuje się w sakramencie 
Pokuty. Dzięki tej drodze, którą zawsze kieruje Słowo Boże, każdy chrześcijanin może stać się 
świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Jego świadectwo jest tym bardziej wiarygodne im bardziej 
widoczny jest jego sposób życia ewangeliczny, radosny, odważny, delikatny, spokojny, miłosierny. 
Jeśli natomiast chrześcijanin ulegnie pokusie wygody, próżności, jeśli staje się głuchy i ślepy na 
pytanie o “zmartwychwstanie”, które stawiają mu bracia, jak może przekazywać żyjącego Jezusa, 
jego wyzwalającą moc i Jego nieskończoną czułość? Anioł Pański 2015.04.19

3. Z Nawrócenia:
Należy dopomóc zaangażowanym, aby odkryli, że bycie świadkiem Chrystusa jest momentem ich 
osobistego wzrastania jak również i tych, do których idą.

Lp. Inicjatywa Czas Miejsce Odpowiedzialny

1. Troska o uzupełnienie struktur
Posłańców, SOP, PZK i RZK wrzesień parafia Księża, s. Elżbieta,

Rejonowi, LM

2.
Formacja: Spotkanie poświęcone
komunikacji wszystkich struktur, 
wymiany doświadczeń i współpracy

październik parafia ks. Andrzej  
i s. Elżbieta

3.
Umocnienie struktur - podczas
spotkań wyznaczyć czas na dzielenie 
się życiem i dawanie świadectwa

luty parafia prowadzący 
spotkanie

4. Utworzenie i umocnienie służb 
technicznych

wrzesień
2016 parafia ks. Adam

Poziom
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KALENDARZ WYDARZEŃ 2016/2017 Odpowiedzialny za realizację PZK i RZK

Miesiąc Dzień Inicjatywa

Wrzesień

4 IX Spotkanie PZK – przyg. wydarzenia
4 IX Spotkanie Posłańców – konspekt na wrzesień + List + wprowadzenie w cel 

roku
4 IX Rozpoczęcie roku duszpasterskiego
18 IX 1. Wydarzenie Parafialne: 
23 IX Wspomnienie św. o. Pio - patrona Rejonu VI
24 IX Pielgrzymka do Kijan
25 IX Spotkanie Posłańców – konspekt na październik

Październik

3-4 X Wspomnienie św. Franciszka – patrona Rejonu V
5 X Wspomnienie św. Faustyny – patronki Rejonu II

16 X Spotkanie PZK – przyg. wydarzenia: 

23 X Spotkanie Posłańców – konspekt na listopad

Listopad

12-30 XI Rekolekcje dla Posłańców
20 XI 2. Wydarzenie Parafialne 
27 XI Spotkanie Posłańców – konspekt na grudzień

Grudzień

4 XII ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. BARBARY

08-11 XII Rekolekcje adwentowe

30 XII Uroczystość św. Rodziny – patronki Rejonu I

Styczeń

3. Wydarzenie Parafialne
6 I Kolędnicy Misyjni

29 I Spotkanie Posłańców – konspekt na luty

Luty

13 II Ocena półroczna duszpasterstw środowiskowych i służb pastoralnych
10 II Pielgrzymka do Częstochowy

26 II Spotkanie Posłańców – konspekt na marzec

Marzec
30 III-2 IV Rekolekcje wielkopostne
19 III Uroczystość św. Józefa – patrona Rejonu III
26 III Spotkanie Posłańców – konspekt na kwiecień

Kwiecień 14 IV 4. Wydarzenie Parafialne
23 IV PZK
25 IV Spotkanie Posłańców – konspekt na maj

Maj
3 V ODPUST PARAFIALNY KU CZCI NMP KRÓLOWEJ POLSKI

28 V Spotkanie Posłańców – konspekt na czerwiec

Czerwiec

4 VI 5. Wydarzenie Parafialne

13 VI Wspomnienie św. Antoniego – patrona Rejonu VII
15 VI 6. Wydarzenie Parafialne 
16 -18 VI Ocena roczna duszpasterstw środowiskowych i służb pastoralnych + 

Programowanie 
25 VI Zakończenie roku duszpasterskiego
4 VIII Wspomnienie św. Jana Vianneya – patrona Rejonu IV
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Lista PZK i RZK

Rejon I Ks. Andrzej Lupa tel. 462 04 00

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

Podrejon 1

Polna, Braci Wójcickich Anna Ośko, Sufczyn 661 642 377
Sufczyn Walkowska Renata, Sufczyn 608 513 449
Różana, Krasnystawska, Perłowa,
Magnoliowa, Storczykowa, Tulipanowa, 
Jana Pawła II, W. Jawoszka

Płoszaj Jerzy, Perłowa 2 508 162 205

Podrejon 2 AK 3 Śledź Krystyna, Armii Krajowej 3/114 609 440 157
Podrejon 3 AK 7, 9, 11, 13 Pastuszak Anna, Armii Krajowej 13/35 697 712 182
Podrejon 4 Legionistów 2 Pieńkosz Jadwiga, Legionistów 2/56 886 496 514

Rejon II Ks. Andrzej Lupa tel. 462 04 00

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

Podrejon 1 Obrońców Pokoju 5 Sobolewska Jolanta 785 483 119

Podrejon 2
Obrońców Pok. 6, 8, Wojska
Polskiego, Legionistów

Lekan Zuzanna, Legionistów 8 604 198 084

Podrejon 3 Obrońców Pokoju 7, 9, 11 Kryjak Bożena, Obrońców Pokoju 11/38 532 536 627
Podrejon 4 Obrońców Pokoju 10, 12, 14, 16 Kwiecień Alina, Obrońców Pokoju 10/45 519 727 774

Rejon III
Ks. Paweł Kotowski 
tel. 793 879 681

Rejonowi 
Greguła Bożena, Orląt Lwowskich 1/11 721 379 131
Samorańska Anna, Orląt Lwowskich 4/21 601 689 130
Podrejonowi 

Podrejon 1 Orląt Lwowskich 1, 2, 3 Greguła Bożena, Orląt Lwowskich 1/11 721 379 131
Podrejon 2 Orląt Lwowskich 4, 5, 7 Poliszuk Maria, Orląt Lwowskich 5/4
Podrejon 3 Sikorskiego 4 Sośnierz Maria, Sikorskiego 4/74 504 059 375
Podrejon 4 Sikorskiego 6 Kukuszka Maria, Sikorskiego 6/54 661 494 305

Rejon IV
Ks. Marcin Pyda
tel. 793 879 682

Rejonowi 
Adamczyk Małgorzata, Patriotów Polskich 3/2 501 474 294
Brzyska Elżbieta, Bogdanowicza 5/33 798 552 688
Podrejonowi 

Podrejon 1 Bogdanowicza 1,3; Patriotów Pol. 2 Listoś Wojciech, Patriotów Polskich 2/47 609 416 900
Podrejon 2 Bogdanowicza 5, 7 Brzyska Elżbieta, Bogdanowicza 5/33 500 154 771
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 7/25 781 267 989

Rejon V

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

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

Podrejon 1 Wierzbowa 1 Lipko Agnieszka, Wierzbowa 1/55 509 854 118
Wierzbowa 11, 13, 15, 17, 19, 21 Podczas Mirosław, Wierzbowa 21/10 514 985 130

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

Rejon VI
Ks. Karol Madejek
Tel. 793 879 684

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

Podrejon 1 Spacerowa 1, 2
Sokołowska Irena, Spacerowa 1/1
Marcinek Elżbieta, Spacerowa 2/10

669 365 195

Podrejon 2 Spacerowa 3, 4, 5 Trojanowska Weronika, Spacerowa 5/27 792 902 502
Podrejon 3 Spacerowa 7, Wrzosowa 1, 3
Podrejon 4 Jaśminowa 1, 3, 7 Chołuj Ewa, Jaśminowa 1/15 516 420 746

Rejon VII Ks. Adam Janczara tel. 793 879 683

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

Podrejon 1 Akacjowa, Wiklinowa 1, 3, 5, 7, 9 Małyszek Krystyna, Akacjowa 8/11 81 462 72 01
Podrejon 2 Wiklinowa 11,13, 15, 17, 19; Leśna Mazurkiewicz Monika, Wiklinowa 11/12
Podrejon 3 Wiklinowa 2, 4, 6 Jabłońska Agata, Wiklinowa 2/11 517 591 616
Podrejon 4 Wiklinowa 8, 10, 12, 14, 16 Kusyk Barbara, Wiklinowa 12/11 693 732 801
Podrejon 5 Wiklinowa 18, 20, 22, 24 Wenarska Joanna, Wiklinowa 24/11 782 083 727
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