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Część pierwsza – SYTUACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII
Problem podstawowy Parafii (z analizy-diagnozy 2010)
Mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wykorzenieni przed
laty ze swego środowiska, pomimo zaangażowań duszpasterskich i licznych
grup, są niepewni swojej przyszłości. Nie odnajdują podmiotowości, ani
poczucia tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego nie są w stanie skutecznie
budować wspólnoty parafialnej, gdzie każdy odnajduje w różnorodności swoje
miejsce w Kościele jako organicznej komunii.

Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku nie czują się zakorzenieni w tradycji
kulturowej. Brak stabilności ekonomicznej powoduje postawę niepewności i lęku o
przyszłość, a także prowokuje do niezdrowej rywalizacji w pogoni za sukcesem. To
utrudnia budowanie wspólnoty.
Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku w większości nie biorą udziału w
wyborach, nie wierzą w możliwość osobistego wpływu na życie społeczno-polityczne.
Czuje się rozdział między społeczeństwem (My) a władzą (Wy). Ten dystans przenosi
na relacje wierni – duszpasterze. Powyższe postawy utrudniają budowanie
podmiotowego społeczeństwa, a tym samym wspólnoty parafialnej.
Wśród mieszkańców parafii św. Urszuli w Malborku promowany jest model
rodziny 2+1 (młode małżeństwa). Akceptowane są rozwody i związki nieformalne,
których liczba stale wzrasta. Na skutek wyjazdów zarobkowych i uciążliwych
dojazdów do pracy brak żywych więzów rodzinnych. Taki obraz rodziny utrudnia
budowanie wspólnot i opóźnia proces tworzenia parafii jako wspólnoty wspólnot.
Wśród wielu małżeństw parafii zauważa się brak świadomości sakramentalności
małżeństwa. Duszpasterstwo parafii akcentując głównie aspekt wychowawczy
niewystarczająco pomaga rodzinom budować całe swoje życie w wymiarze wspólnoty
sakramentalnej.
Pośród znacznej liczby wiernych parafii św. Urszuli w Malborku istnieje
rozdźwięk między deklarowaną wiarą a życiem. Zanika poczucie tożsamości
chrześcijańskiej. Wiara jest redukowana do tradycyjnego przyjmowania sakramentów
oraz praktyk religijnych.
W Polsce trwamy od roku 2013 w Programie Duszpasterskim na lata 2013-2017 pod
hasłem: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa. Ma on ścisły związek z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Skoncentrowany jest
wokół sakramentu chrztu świętego. Program pragnie podjąć zaproszenie do nowej
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ewangelizacji. Wspomnienie i świętowanie Chrztu naszej Ojczyzny staje się okazją do
pogłębienia życia w łasce chrztu św.
Rok 2014/15 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: Nawróćcie się i wierzcie w
Ewangelię. Tematyką – Nawrócenie jako czas oczyszczenia i oświecenia, a symbolem
– Krzyż. Celem podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających
do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu
św., która owocuje braterskim zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem
życia chrześcijańskiego.
Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wkracza w piąty rok Programu
Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać wartości doceniania
braterstwa. Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: Jak to dobrze, że
jesteśmy braćmi. Wspólny Ojciec wprowadza w naszą wspólnotę parafialną relacje
braterskie między nami. Chociaż nasza parafia liczy prawie dziewięć tysięcy
mieszkańców i w związku z tym nie znamy się wszyscy z imienia, to pragniemy
odkrywać i doceniać na różny sposób więzi osobowe, które pozwolą nam myśleć o
sobie nawzajem i mówić do siebie: Bracie/Siostro. Doświadczanie wzajemnego
braterstwa będzie budzić w nas radość i satysfakcję.
Takie doświadczenie było naszym udziałem w ubiegłym (2013) roku, gdy
organizowaliśmy jako wspólnota parafialna XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Parafii
Programu Odnowy i Ewangelizacji. Gościliśmy przez trzy dni w naszych domach
prawie czterysta osób z siedemnastu parafii Polski. Program pielgrzymki
przeżywaliśmy pod hasłem: Wiara rodziny w odnawiającej się parafii. Był to dla nas
czas radosnego przebywania z naszymi gośćmi, którzy choć wcześniej nam nie znani,
stali się tak bardzo naszymi braćmi i siostrami w jednej rodzinie dzieci Bożych. Wiele
z powstałych wówczas kontaktów trwa nadal. Nasi parafianie przez tę Pielgrzymkę
odkryli powszechność Programu Odnowy i Ewangelizacji oraz charyzmat Ruchu dla
Lepszego Świata. We wspólnotę parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
wstąpił przez to wydarzenie nowy duch ewangelicznej gorliwości.
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Część druga: PROGRAMOWANIE
Meta Roku duszpasterskiego 2014/2015

Do końca czerwca 2015r. w ramach piątego roku odnowy
wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku,
wszyscy jej mieszkańcy zostali uwrażliwieni
na wartość docenienia braterstwa na drodze odnowy parafii
przez wydarzenia ewangelizacyjne.
WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY

Do końca czerwca
2015 r.

Do przyszłych wakacji;

w ramach piątego roku
odnowy wspólnoty
parafialnej św. Urszuli
Ledóchowskiej
w Malborku

Wspólnota parafialna podejmuje systematyczne i
organicznie skoordynowane we wspólnym procesie
odnowy inicjatywy duszpasterskie stopniowo obejmujące
wszelkie poziomy i środowiska parafii św. Urszuli
Ledóchowskiej w Malborku;

wszyscy jej
mieszkańcy

Wszyscy ludzie, którzy mieszkają na terenie parafii, bez
względu na to, czy uczęszczają na nabożeństwa, czy są
świadomi zobowiązań swojego chrztu – nie będzie
wykluczony żaden człowiek dobrej woli, gdyż wolą Bożą
jest, aby misja ewangelizacyjna była wspólną
odpowiedzialnością wszystkich, którzy otrzymali dar
chrztu świętego;

zostaną uwrażliwieni

Nie chodzi tu o stawianie od razu wysokich wymagań
wszystkim ani o proponowanie wszystkim pogłębionego
doświadczenia wiary, czy pełnego zaangażowania w
życie parafialne, ale z pedagogicznym nastawieniem
podejmuje się inicjatywy, żeby do każdego dotarła
informacja o możliwości skorzy-stania z propozycji
zaproszenia do realizowania wspólnej drogi (przez
obecność, wykonanie wspólnego gestu, itp.) przy okazji
kolejnych inicjatyw;

na wartość docenienia
braterstwa na drodze
odnowy parafii

W piątym roku odnowy zamierza się podkreślić, że
proponowane inicjatywy będą starały się dać takie same
możliwości docenienia braterstwa na drodze odnowy
wszystkim ochrzczonym mieszkającym w parafii, aby
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wszystkim ochrzczonym mieszkającym w parafii, aby
każdy mógł doświadczyć wzajemnego braterstwa;
poprzez wydarzenia
ewangelizacyjne

Tradycyjne i popularne wydarzenia roku duszpasterskiego, które są wykorzystywane jako narzędzie do
uwrażliwiania wszystkich na wartość roku podejmowaną
z różnej perspektywy.

UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Ciągle rozbudowująca się parafia doświadcza anonimowości jej mieszkańców.
Brakuje poczucia więzi wspólnoty wierzących. Ludzie zabiegani i zajęci swoimi
sprawami nie mają czasu na przebywanie razem z innymi. Stąd brak więzi braterskich
powoduje niedocenianie tego czym jest braterstwo, czego skutkiem jest trudność w
podejmowaniu wspólnych inicjatyw.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Wolą Bożą jest byśmy odkrywali wzajemne braterstwo i odpowiednio je doceniali.
Pan Jezus powiedział: „Wy wszyscy braćmi jesteście” Mt 23,8. Zapewnił nas, że
„gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w Imię Moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,20)
Psalmista wołał: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; jest to jak
wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, który spływa na brzeg jego
szaty jak rosa Hermonu, która spada na górę Syjon: bo tam udziela Pan
błogosławieństwa, życia na wieki. (Ps 133,1-3)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom w docenieniu braterstwa przez stworzenie okazji, w których
będą mogli zauważyć dobre owoce wspólnych działań.

PROPONOWANE

Wartość

INICJATYWY

„MIESIĘCZNE” 2014/15:

Okoliczność

Termin

1. Patriotyzm

Dzień Niepodległości

11 listopada 2014r.

2. Wyrozumiałość

Wizyta duszpasterska

styczeń 2015r.

3. Wzajemna pomoc

Dzień Chorego

16 lutego 2015r.

4. Bycie razem

Niedziela Palmowa

29 marca 2015r.

5. Życzliwość

Festyn Parafialny

30 maja 2015r.
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I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI
1. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2014r.
Temat:

Ojczyzna naszą matką

Wartość:

Patriotyzm

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na docenienie wartości
braterstwa w postawie patriotycznej poprzez wywieszenie flagi oraz
zapalenie świeczki w oknie 11 listopada 2014r. o godz. 21 i modlitwę w
intencji tych naszych braci i sióstr, którzy walczyli o wolność naszej
Ojczyzny.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Coraz powszechniejsza staje się obojętność wobec naszej historii. Zanikają formy
przeżywania patriotyzmu. Brakuje wydarzeń, w których moglibyśmy się czuć jako
Polacy braćmi i siostrami.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Bóg wzywa nas do miłości Ojczyzny, która jest naszą matką, a przez to my
jesteśmy dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Od naszego Rodaka usłyszeliśmy
przed laty: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo
cierpi. Dlatego tez ma prawo do miłości szczególnej” (św. Jan Paweł II –
Przemówienie na Okęciu. 1983r.)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom w docenianiu wartości patriotycznego wymiaru braterstwa
przez stworzenie okazji do wyrażenia miłości do Ojczyzny i naszych braci rodaków
przez gest wywieszenia flagi, zapalenia świecy w oknie i modlitwy za tych, którzy
walczyli o wolność Polski.

HASŁO:

KAŻDY POLAK MOIM BRATEM

GEST EWANGELIZACYJNY:

Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do wywieszenia 11 listopada 2014r.
polskiej flagi oraz zapalenia świeczki w oknie o godz. 21 i modlitwy w intencji
tych naszych braci i sióstr, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. List
„Bądźmy razem” zawiera schemat tej modlitwy. Parafianie mogą też skorzystać
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z telewizyjnej transmisji Apelu Jasnogórskiego i modlitwy w łączności z
naszymi rodakami.
GEST LITURGICZY:

Parafianie są zaproszeni, aby przyjść z flagami do kościoła na Mszę św. 11
listopada 2014r. o godz. 7 lub 18. Po odpowiednim wprowadzeniu do
Liturgii wspólny śpiew „Boże coś Polskę”. Wracając do domu idziemy z
rozwiniętą flagą.
2. Wizyta Duszpasterska – styczeń 2015r.
Temat:

Braterskie opłatkowe spotkanie sąsiedzkie

Wartość:

Wyrozumiałość

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wyrozumiałości
wobec siebie przez zaproszenie na spotkanie opłatkowe rodzin w klatce z
okazji wizyty duszpasterskiej.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Doświadczamy dużej anonimowości w sąsiedztwie. Zabiegani i zajęci własnymi
sprawami mijamy się obojętnie. Nie czujemy więzi z tymi, którzy mieszkają obok
nas.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Bóg pragnie, byśmy troszczyli się o naszych braci, którzy żyją wokół nas.
Mądrość Syracha wskazuje: W trzech rzeczach upodobałem sobie, które są
przyjemne Panu i ludziom: zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz żona
i mąż dobrze zgadzający się wzajemnie. (Syr 25,1)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę):
Należy ludziom dopomóc w docenieniu wartości sąsiedzkiego braterstwa przez
zaproszenie do wspólnego przeżycia przez rodziny w klatce spotkania opłatkowego
z kapłanem przy okazji wizyty duszpasterskiej.

HASŁO:

DZIELMY SIĘ CHLEBEM JAK BRACIA

GEST EWANGELIZACYJNY:

Przy okazji wizyty duszpasterskiej wszystkie rodziny w parafii zostaną
zaproszone do modlitwy rodzinnej przed wizytą duszpasterską oraz udziału w
sąsiedzkim spotkaniu opłatkowym:
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1. Krótkie wprowadzenie: Żeby przygotować się na szczere spotkanie z
duszpasterzem pomódlmy się za siebie i naszych sąsiadów. Codzienne życie
niesie ze sobą swoje radości i smutki, które nas jednoczą a czasami dzielą.
Dlatego dziękujemy Panu Bogu za życie w sąsiedztwie: ……. (nazwiska
rodzin z klatki) i przepraszamy Go za nasze zaniedbania i słabości.
Odmówimy wspólnie: Ojcze nasz.
2. Odwiedziny księdza w rodzinie
3. Opłatek z mieszkańcami i księdzem bezpośrednio po kolędzie (mały schemat
liturgii w Liście „Bądźmy razem”).
GEST LITURGICZY:

Sąsiedzkie spotkanie opłatkowe podczas kolędy w klatce.

3. Dzień chorego - 11 lutego 2015r.
Temat:

Chorzy naszym „skarbem”

Wartość:

Wzajemna pomoc

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wzajemnej pomocy
poprzez zaproszenie do zauważenia, że chorzy którzy są w naszej parafii
powinni być traktowani jako „skarb”; jako dobro, które nam pomaga w
życiu a nie jest tylko wymagającym obowiązkiem czy ciężarem. Okazją do
tego będzie krótka modlitwa.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Chorzy pośród nas nie zawsze są traktowani jak „skarb”. W wielu przypadkach
stają się dla najbliższych ciężarem. Brakuje świadomości, że chorzy nie tylko
wymagają naszej opieki i dawania, ale są też źródłem dobra, z którego my
czerpiemy.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Jezus wzywa nas do dawania: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
10,8). Potwierdza to przypowieścią o Samarytaninie (Mt 10,30-36)
Św. Jan Paweł II nauczał nas: Cierpienie jest w świecie również po to, żeby
wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja” na rzecz
tych, których dotyka cierpienie (List Apostolski Salvifici Doloris, 1984)
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3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy ludziom pomóc w odkrywaniu daru człowieka chorego przez stworzenie
okazji do modlitwy w jego intencji i okazania mu pomocy.

HASŁO:

CHORZY NASZYM „SKARBEM”

GEST EWANGELIZACYJNY:

- Na początku lutego 2015r. wszyscy parafianie zostaną w Liście „Bądźmy
razem” zaproszeni do zauważenia, że chorzy którzy są w naszej parafii powinni
być traktowani jako „skarb”; jako dobro, które nam pomaga w życiu a nie jest
tylko wymagającym obowiązkiem czy ciężarem. Okazją do tego będzie krótka
modlitwa: Dziękuję Ci, Boże za chorego/chorą (imię) gdyż dzięki niemu/niej
doświadczyłem/am następującej łaski… (np. łaski cierpliwości, wyrozumiałości,
współczucia itd.)
Owocem tej modlitwy mogą być:
- odwiedziny u chorego w domu lub szpitalu
- zaproponowanie wsparcia
- poinformowanie chorego, że w jego imieniu będzie modlitwa na Nowennie w
kościele 11 lutego 2015r. w Dniu Chorego
- przyniesienie kartki z imieniem chorego do kościoła przed 11 lutego
- pomoc w przywiezieniu chorego na Mszę św. w Dniu Chorego
- inne
GEST LITURGICZY:

Modlitwa w intencji chorych i ich opiekunów na Nowennie w Dniu Chorego – 11
lutego 2015r.

4. Niedziela Palmowa – 29 marca 2015r.
Temat:

W rodzinie jesteśmy razem

Wartość:

Bycie razem

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość bycia razem przez
zaproszenie do umieszczenia pobłogosławionej palmy w domu na ścianie
(lub wazonie) przy rodzinnych zdjęciach oraz modlitwy w intencji
wszystkich osób na tych zdjęciach z podziękowaniem za łaskę bycia razem.
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UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Doświadczamy rozbicia nawet w naszych rodzinach. Coraz więcej osób czuje
osamotnienie. Boryka się samotnie ze swoimi problemami.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Wolą Bożą jest, byśmy w każdej sytuacji naszego życia byli razem.
„Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na wartość bycia razem przez gest
dziękczynnej modlitwy za naszych bliskich przy okazji Niedzieli Palmowej.

HASŁO:

BRATERSTWO W RADOŚCI I CIERPIENIU

GEST EWANGELIZACYJNY:

Palma jest znakiem, że jesteśmy razem z Jezusem, który w Niedzielę
Palmową przygotowuje się do męki. Należymy do rodziny Jezusa. W geście
ewangelizacyjnym wszyscy wierni są zaproszeni do umieszczenia
pobłogosławionej palmy w domu, w miejscu zdjęć rodzinnych i modlitwy
za wszystkie osoby na tych zdjęciach z podziękowaniem za łaskę bycia
razem. Taką modlitwę mogą też odmówić osoby, które nie były na
poświęceniu palmy. Schemat modlitwy umieszczony jest w Liście „Bądźmy
razem”. Zawiera on też zaproszenie do udziału w konkursie na najładniejszą
palmę wykonaną rodzinnie lub w sąsiedztwie.
GEST LITURGICZY:

Umieszczenie palm z Konkursu w pobliżu obrazu Patronki naszej
parafialnej rodziny a potem w dekoracji Grobu Pańskiego.
5. Festyn parafialny - 30 maja 2015r.
Temat:

Życzliwi działamy razem

Wartość:

Życzliwość

META:

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość życzliwości poprzez
zaproszenie do okazania życzliwości dla wspólnej inicjatywy rodzinnego
festynu parafialnego pod hasłem: Festyn Wzajemnej Życzliwości przez
gest osobistego włączenia się w to wydarzenie.
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UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (tacy jesteśmy):

Jesteśmy leniwi wobec różnych inicjatyw parafialnych. Pesymistycznie
myślimy o ich skuteczności i sensowności. Nieżyczliwie przyjmujemy nowe
działania w życiu parafii.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg pragnie, abyśmy otwartym sercem przyjmowali działania innych dla
dobra wspólnego oraz chętnie angażowali się w inicjatywy parafialne.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie wspólnoty parafialnej.
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę):

Należy pomóc ludziom w docenieniu wartości, jaką jest życzliwość poprzez
stworzenie okazji do osobistego włączenia się w inicjatywę przygotowania i
przeżycia festynu parafialnego.

HASŁO: FESTYN WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI
GEST EWANGELIZACYJNY:

Przy okazji Odpustu Parafialnego wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do
okazania życzliwości dla wspólnej inicjatywy Rodzinnego Festynu Parafialnego
WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI przez gest osobistego włączenia się w tę inicjatywę:
- Włączenie się w przygotowania
- Przyniesienie fantów na loterię
- Zakup losów
- Zachęcenie innych do udziału w festynie
- Pomoc w zawodach sportowych,
- Upieczenie ciasta
- Obsługa stoisk
- Obecność
- Modlitwa (np. o dobrą pogodę)
- inne
GEST LITURGICZNY:

W czasie liturgii odpustowej 29 maja 2015r. o godz. 18 przedstawiciele grup
organizujących festyn wniosą w procesji symboliczne przedmioty pokazujące
rodzaje zaangażowania w przygotowania festynu.
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II. STRUKTURY
1. Duszpasterstwo środowiskowe
PROBLEM: Nie współpracują ze sobą grupy i wspólnoty parafialne.
META: Do czerwca 2015r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość doceniania
braterstwa przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń
ewangelizacyjnych w ramach piątego roku procesu Odnowy.

1.

2.
3.
4.

INICJATYWY:
Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2014r. ukazujące grupom możliwość
praktycznego włączenia się w przygotowanie Wydarzeń w ciągu najbliższego
roku duszpasterskiego.
Dzień Wspólnoty dla wszystkich grup i wspólnot w parafii dwukrotnie w
ciągu roku.
Spotkanie opłatkowe wspólnot.
Spotkanie wspólnot podsumowujące i oceniające ich zaangażowanie w roku
duszpasterskim – czerwiec 2015r.

2. Współpracownicy duszpasterscy
PROBLEM: Trudności w zaangażowaniu księży wikariuszy.
META: Współpracownicy duszpasterscy, a szczególnie kapłani, poprzez
regularne spotkania zostaną włączeni we współodpowiedzialność za
realizację inicjatyw ewangelizacyjnych.
INICJATYWY:
Zaproszenie dla współpracowników duszpasterskich na każde spotkanie PZK i
inne.

3. Struktury realizacji wydarzeń całości
PROBLEM: Zaniedbujemy ocenę Wydarzeń po ich przeżyciu.
META: PZK zostanie uwrażliwiony na prawdę, że czas poświęcony na
podsumowanie i ocenę Wydarzenia ubogaca nas poprzez zdobywanie
doświadczenia podczas realizacji Wydarzeń ewangelizacyjnych.

12

INICJATYWY:
- Na każdym spotkaniu przygotowującym Wydarzenie odbędzie się ocena
poprzedniego.
-

Określić formalnie skład osobowy Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.

4. Struktury komunikacji
PROBLEM: Nie istnieje formalny skład Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
Opieramy się na spontanicznej współpracy, co przyczynia się do dużej rotacji
składu osobowego.
META: Ustalony formalnie skład Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego
przyczyni się do lepszej współpracy zespołu przy przygotowaniu i realizacji
inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach piątego roku realizacji Programu
Odnowy parafii .
INICJATYWY:
1. Indywidualne rozmowy w wakacje 2014r. z osobami zaangażowanymi w
posługę Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego i zachęcenie ich do
zdeklarowania chęci formalnego udziału w zespole.
2. Oficjalne powołanie składu Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego przez
pismo proboszcza imiennie powołujące wybranych na początku września
2014r.
******
PROBLEM: Nie umiemy dotrzeć do ludzi, by była wystarczająca liczba
posłańców; niektórzy posłańcy nie odbierają Listu, albo wrzucają go do skrzynki.
META: Sieć posłańców i rejonowych zostanie umocniona poprzez
podkreślanie znaczenia łatwiejszej pracy w zespole przy przygotowaniu i
realizacji inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach piątego roku realizacji
Programu Odnowy parafii .
INICJATYWY:
1. Zachęta wszystkich do udziału w październikowej sesji dla posłańców (dwa
terminy weekendowe).
2. Propagowanie prawdy, że im więcej nas będzie tym mniej będzie wymagało
to zaangażowania jednostek m.in. w Biuletynie Parafialnym, plakatach.
******
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PROBLEM: Nie formujemy odpowiednio posłańców.
META: Posłańcy zostaną uwrażliwieni na wartość udziału w spotkaniach
formacyjnych w najbliższym roku duszpasterskim.
INICJATYWY:
1. Spotkanie integracyjne we wrześniu
2. Sesja październikowa dla posłańców
3. Spotkanie opłatkowe dla posłańców
******
PROBLEM: Nie pozyskaliśmy grafika do Zespołu Redakcyjnego „Listu”
META: Struktury komunikowania zostaną umocnione, aby uwrażliwić
parafian na wartość wspólnie przeżywanego czasu poprzez zaangażowanie
kilku współpracujących ze sobą grafików spośród młodzieży w ramach
trzeciego roku Programu.
INICJATYWY:
1. Zachęta wśród lektorów
2. Szukanie chętnych przez katechetów
******
PROBLEM: Nie potrafimy uzyskać informacji zwrotnej o Wydarzeniach
META: Struktury komunikowania zostaną uwrażliwione na zbieranie
świadectw ustnych o poprzednim Wydarzeniu podczas rozdawania
następnego Listu i przekazanie ich podczas spotkania posłańców w ramach
trzeciego roku Programu.

1.
2.
3.
4.
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INICJATYWY:
Podczas spotkania z posłańcami zbierane będą relacje z ich rozmów z
parafianami o poprzednim Wydarzeniu.
Zachęcić posłańców do pisania osobistych świadectw oraz zbierania
świadectw od osób, którym roznoszą List.
Podczas oceny Wydarzenia poprosić osoby chętne do spisania świadectwa.
Redagowanie świadectw do Listu „Bądźmy razem”.

