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Wprowadzenie 

W naszej parafii po kilkuletnim przygotowywaniu podjęliśmy w roku 2010 
realizację projektu systematycznego budowania wspólnotowych relacji Kościoła 
komunii, aby stawać się „szkołą i domem komunii”, jak tego pragnął Jan Paweł II w 
swoim programowym liście na nowe tysiąclecie chrześcijaństwa „Novo millenio 
ineunte”. W tym celu staraliśmy się poznać dogłębnie sytuację w parafii, 
przygotowując specjalną analizę i diagnozę. Wielu z nas uczestniczyło w różnych 
spotkaniach formacyjnych organizowanych w naszej parafii i w innych wspólnotach, 
które już od wielu lat realizują takie doświadczenia, żeby zgłębić duchowości i 
metodologiczne wymagania procesu odnowy. W roku duszpasterskim 2010/11 
weszliśmy w pierwszy rok Programowania uwrażliwiając wszystkich mieszkańców 
Parafii na wartość zaproszenia każdego do wspólnej drogi Odnowy Duszpasterskiej.  

W czerwcu 2011r. uczestniczyliśmy w Malborku w kilkudniowym spotkaniu 
programowania duszpasterskiego, na którym powstały zasadnicze elementy tego 
dokumentu. Będzie on przewodnikiem drugiego roku procesu odnowy naszej Parafii.  

W części pierwszej niniejszego opracowania zostanie krótko omówiona sytuacja 
duszpasterska w parafii. Natomiast część druga poświęcona jest Programowaniu. W 
nim przedstawione są kolejne Wydarzenia zaplanowane na rok duszpasterski 
2011/2012.  

Zachęcamy do korzystania z dokumentu podczas spotkań przygotowania i oceny 
Wydarzeń.  Opracowanie może stanowić podstawowy materiał do pracy w zespole 
koordynacyjnym.  

 

Po głębokiej refleksji nad sytuacją w parafii i nad celem całej drogi odnowy, 
którą pragniemy iść razem przez najbliższe lata została sformułowana następująca meta 
roku duszpasterskiego dla naszej parafii: 

do końca czerwca 2012r. w ramach drugiego roku odnowy wspólnoty parafialnej 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej mieszkańcy zostaną 
uwrażliwieni na potrzebę wzajemnego rozpoznawania się na wspólnej drodze 
przez wydarzenia miesięczne.  

 

Takim celem chcemy sobie pomóc w procesie ożywienia więzi mieszkańców 
parafii ze wspólnotą parafialną. Pragniemy na różne sposoby dotrzeć do każdego 
mieszkańca naszego osiedla z propozycją włączenia się w życie parafii jako wspólnoty 
wierzących.  
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Część pierwsza – SYTUACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII 

 

Wprowadzenie 

 

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+2 (młode małżeństwa). Akceptowane są rozwody i związki nieformalne, których 
liczba stale wzrasta. Na skutek wyjazdów zarobkowych i uciążliwych dojazdów do 
pracy brak żywych więzi 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 nie 
wystarczająco pomaga rodzinom przeżywać całe swoje życie w wymiarze wspólnoty 
sakramentalnej.  
 
Wśród 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.  
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Część druga: PROGRAMOWANIE  
 

Meta Roku duszpasterskiego 2011/2012  

Do końca czerwca 2012r. w ramach drugiego roku odnowy wspólnoty parafialnej 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej mieszkańcy zostaną 
uwrażliwieni na potrzebę wzajemnego rozpoznawania się na wspólnej drodze 
przez wydarzenia miesięczne.  
 

WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY  

Do końca czerwca 2012 r. Do zakończenia roku duszpasterskiego i 
katechetycznego;  

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

wspólnota parafialna podejmuje systematyczne i 
organicznie skoordynowane we wspólny proces 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 
od wszystkich ani o proponowanie wszystkim 
pogłębionego doświadczenia wiary, czy pełnego 
zaangażowania w życie parafialne, ale z pedagogicznym 
nastawieniem podejmuje się inicjatyw, żeby do każdego 
dotarła informacja możliwości skorzystania z propozycji 
zaproszenia do podjęcia wspólnej drogi (przez obecność, 
wykonanie wspólnego gestu, itp.) przy okazji kolejnych 
inicjatyw;  

na potrzebę wzajemnego 
rozpoznawania się na 
wspólnej drodze  

w drugim roku odnowy zamierza się podkreślić, że 
proponowane inicjatywy będą starały się prowadzić do 
tego, aby każdy mógł poczuć się rozpoznawalny oraz 
rozpoznawać swych braci i siostry we wspólnocie 
parafialnej; chodzi o wychodzenie we wspólnocie z 
anonimowości i wyobcowania.  

poprzez wydarzenia 
parafialne 

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

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:) 

Ciągle rozbudowująca się parafia doświadcza anonimowości jej mieszkańców. Brakuje 
poczucia więzi wspólnoty wierzących. Wchodzimy w głęboki kryzys cywilizacyjny, który jest 
przede wszystkim kryzysem człowieka, który jakby traci swoją specyfikę wobec świata 
stworzeń. Przestaje wiedzieć, kim ma być, do czego ma dążyć. Zatraca poczucie wspólnoty z 
innymi ludźmi. Stąd pogrążanie się w konsumpcyjnym materializmie i chaotycznym 
relatywizmie, wzrost niepokoju, poczucie wyobcowania.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:) 

Komunia jest owocem i objawieniem owej miłości, która wypływając z serca 
przedwiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha darowanego nam przez Jezusa 
(por. Rz 5, 5), abyśmy wszyscy stali się «jednym duchem i jednym sercem» (por. Dz 4, 32). 
Właśnie budując tę komunię miłości Kościół objawia się jako «sakrament», czyli jako 
«znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego. NMI 42 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:) 

Należy pomóc ludziom doświadczyć wartości rozpoznawania się i przez to wchodzenia w 
relacje z drugim człowiekiem we wspólnocie poprzez Wydarzenia w ciągu roku 
duszpasterskiego.  

 

PROPONOWANE  INICJATYWY „ MIESI ĘCZNE”:  

 

1. Wygląd, Twarz – wspomnienie bł. Jana Pawła II - 22 października 2011r.  

2. Uśmiech, Radość – dzień św. Mikołaja – 6 grudnia 2011r.  

3. Pozdrowienie – wizyta duszpasterska – styczeń 2012r.  

4. Bliskość – Dzień Kobiet – 8 marca 2012r.  

5. Otwartość – Niedziela Palmowa - 1 kwietnia 2012r.  

6. Bezpieczeństwo – nawiedzenie MB Częstochowskiej -  26 maja 2012r. 
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I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI 

22 października 2011 – wspomnienie bł. Jana Pawła II 

Temat: Znajomi nowego Błogosławionego  

Wartość: Rozpoznać twarz 

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość przynależności do grona 
znajomych i bliskich Błogosławionego Jana Pawła II poprzez wykonanie gestu 
rozpoznania swojej twarzy w lustrze obok Błogosławionego przy okazji Jego 
pierwszego liturgicznego wspomnienia.   

 

UZASADNIENIE :  

1. Sytuacja:  

Dla wielu ludzi Jan Paweł II należy do chlubnej przeszłości. Jego osoba zdaje się 
mieć coraz mniejszy wpływ na teraźniejszość i przyszłość.  

2. Ideał:  

Wolą Bożą jest to, byśmy w ludziach świętych rozpoznawali osoby, które 
towarzyszą nam na co dzień  w życiu i pomagają stać się lepszymi.  

3. Przemiana:  

Należy pomóc ludziom doświadczyć, że Jan Paweł II jest wciąż aktualną szansą dla 
wspólnoty i dla poszczególnych osób przez stworzenie okazji do rozpoznania 
wpływu Błogosławionego na nasze życie dzisiaj.  

HASŁO:  Z kim przestajesz, takim się stajesz. 
 

Gest ewangelizacyjny:  
Przy okazji wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II wszystkie rodziny w parafii 
zostaną zaproszone do uczynienia refleksji, czy rozpoznają się wśród znajomych Jana 
Pawła II. Wraz z listem „Bądźmy razem”, w którym będzie wyjaśniona inicjatywa, 
wszyscy otrzymają wkładkę z obrazkiem Błogosławionego i pytaniem: Czy  w lustrze 
rozpoznajesz kogoś, kto mógłby być dobrym znajomym Błogosławionego? Wkładkę z 
obrazkiem i pytaniem należy umocować do lustra i zachęcić wszystkich domowników 
do gestu i refleksji.   
 
Gest liturgiczny: 
W dekoracji w kościele umieszczone zostanie w prezbiterium duże lustro z obrazkiem 
Jana Pawła II i pytaniem: Czy rozpoznajemy w lustrze osoby bliskie Janowi Pawłowi 
II? Po homilii wprowadzającej w gest i chwili refleksji zgromadzeni wspólnie śpiewają 
pieśń.  
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6 Grudnia 2011 - Dzień Świętego Mikołaja 

Temat: Niespodzianka św. Mikołaja  

Wartość: Uśmiech i radość  

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na dostrzeganie różnorodnych powodów 
do radości na co dzień przez podjęcie niespodzianki zaproponowanej przy okazji św. 
Mikołaja.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)  

Codzienność przeżywana anonimowo powoduje, że troski i smutki zamykają nas na 
dostrzeganie radości wypływającej z bycia razem.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:) 

„Zobaczcie, jak dobrze jest przebywać razem z braćmi”. 

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)  

Należy ludziom dopomóc w pokonywaniu anonimowości przez tworzenie okazji do 
wzajemnego obdarowania się opowieścią o odczuwanej radości w dzień św. Mikołaja.   
 

HASŁO:  Obdarujmy się radością 
 

Gest ewangelizacyjny:  

Przy okazji św. Mikołaja wszystkie rodziny w parafii zostaną zaproszone do 
dostrzeżenia różnorodnych powodów do radości na co dzień, zachęceni niespodzianką 
w Liście „Bądźmy razem”. Wieczorem 6 grudnia rodzinnie otworzą zaklejoną 
„kopertę” z Listu i podzielą się odpowiedzią na pytanie z koperty: Jakiego rodzaju dar, 
gest, osobę, sytuację widzę jako prezent od św. Mikołaja, który sprawił mi dziś radość. 
List „Bądźmy razem” będzie zawierał prośbę o przekazanie świadectwa z tej radości 
do redakcji. Niespodzianka w Liście zawierać będzie obrazek św. Mikołaja biskupa.  

 

Gest liturgiczny (11 grudnia 2011): Podczas dziękczynienia wszyscy zostaną 
zachęceni do podziękowania Panu Jezusowi w chwili ciszy za radość przeżytą w dniu 
św. Mikołaja. Następnie zostanie zaśpiewana pieśń Radość tchnij, podczas której 
wszyscy zostaną zaproszeni do okazywania wdzięczności gestem klaskania i 
podnoszenia rąk. Na rzutniku wyświetlany będzie tekst pieśni.  
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styczeń 2012 – Wizyta duszpasterska 

Temat:  Pozdrowienie chrześcijańskie  

Wartość: Pozdrowienie   

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na wartość chrześcijańskiego 
pozdrowienia przez aktywne włączenie się w dialog pozdrowienia na początku wizyty 
kolędowej w ich domu.   
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)  

Z powodu zmniejszenia się wrażliwości religijnej, anonimowości wiary i rutyny 
zanika zwyczaj chrześcijańskiego pozdrawiania się na co dzień.   

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)  

Pozdrowienie w imię Boże jest prostym i skutecznym świadectwem wiary wobec 

innych ludzi. Mówił o tym Jan Paweł II w Krośnie w 1995r.  

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)  

Należy ludziom pomóc w odkrywaniu wartości chrześcijańskiego pozdrowienia 
przez tworzenie okazji do twórczego przeżywania momentu spotkania między 
chrześcijanami.  

HASŁO:   Pokój temu domowi 
 

GEST EWANGELIZACYJNY :  

Przy okazji kolędy wszystkie rodziny otrzymają w liście „Bądźmy razem” tekst dialogu 
pozdrowienia rozpoczynającego spotkanie kolędowe w każdym domu.  

Ksiądz:   Pokój temu domowi 
Domownicy:  I wszystkim jego mieszkańcom 
Ksiądz:  Ksiądz ..............   w imieniu Chrystusa błogosławi ten dom  
Domownicy: Rodzina ................  uwielbia Pana Boga 

(Nie będzie gestu liturgicznego) 

 

8 MARCA  2012  -  Dzień Kobiet 

Temat: Modlitwa za kobiety  

Wartość: Bliskość 

 



 9

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na godność i rolę kobiety w 
codziennym życiu przez zaproszenie do odpowiedzi na postawione w ankiecie 
pytania oraz modlitwę w intencji kobiet.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)  

W życiu codziennym kobieta często nie jest doceniana a jej rola zamykana jest 
w różnych stereotypach.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)  

Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Widział Bóg, że było bardzo dobre.  

Mogli być blisko różni i równi, co do godności.  

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)  

Należy ludziom pomóc w dostrzeganiu głębszego znaczenia roli kobiety na 
miarę jej wyjątkowej godności przez spojrzenie z perspektywy osoby drugiej 
płci.   

HASŁO:    Kobiety zbliżają do Boga 

GEST   EWANGELIZACYJNY :   

Przed niedzielą 4 marca, przy okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, wszystkie 
rodziny w parafii zostaną zaproszone do modlitwy w intencji Pań o docenienie 
ich roli i miejsca w życiu codziennym, przy okazji wypełnienia prostej ankiety 
dostarczonej do każdej rodziny wraz z listem „Bądźmy razem”. Na jednej stronie 
będzie pytanie do mężczyzn z danej rodziny:  Za co my, mężczyźni cenimy sobie 
życie blisko kobiet?(podać 2-3 powody) Na drugiej stronie pytanie do kobiet: W 
jakich sytuacjach my, kobiety czujemy się najbardziej docenione? (podać 2-3 
sytuacje)  

Mężczyźni pomodlą się na podstawie listy ułożonej przez kobiety. Natomiast 
kobiety na podstawie listy ułożonej przez mężczyzn. Po modlitwie, wypełnione, 
nie podpisane kartki należy przynieść i wrzucić do skrzynki w przedsionku 
kościoła w niedzielę 4 marca, żeby przygotować nabożeństwo w Dzień Kobiet.  
 

Gest liturgiczny:  

W czwartek, 8 marca, na Mszy św. o godz. 18 kartki z odpowiedziami zostaną 
wniesione w procesji z darami niesionymi przez kobiety różnych stanów i w 
różnym wieku. Wybrane teksty będą odczytane przez mężczyznę i kobietę 
podczas dziękczynienia.   
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1 Kwietnia 2012 – Niedziela Palmowa 

Temat:  Otwieranie się na pomoc Chrystusowi w bliźnim  

Wartość: Otwartość  

M ETA : 

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na potrzebę dostrzegania 
obecności Chrystusa cierpiącego w bliźnich przez gest udekorowania palm 
dobrymi uczynkami na Wielki Tydzień przy okazji celebrowania Niedzieli 
Palmowej.  

 
UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)  

Zabieganie przedświąteczne powoduje, że większość ludzi częściej myśli o 
sobie i potrzebach własnych zamykając się na obecność cierpiącego Chrystusa 
w bliźnich, którzy znaleźli się w sytuacji pilnej potrzeby pomocy.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)  

Pan Jezus uczy nas, że „wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, mnieście uczynili”.   

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)   

Należy pomóc ludziom w otwarciu się na potrzeby bliźnich przez utożsamienie 
cierpiących dzisiaj ludzi z męką Pana Jezusa.  

 

HASŁO:  On cierpi w bliźnim 

GEST  EANGELIZACYJNY :  

Przed Niedzielą Palmową, w Liście „Bądźmy razem”, wszyscy mieszkańcy 
parafii zostaną zaproszeni do przygotowania rodzinnej palmy na procesję 
udekorowaną odpowiednią wstążką, na której każdy będzie mógł zapisać jakiego 
rodzaju gest pomocy bliźniemu wykona w Wielkim Tygodniu. W komentarzu 
zostanie wyjaśnione, że dobre uczynki są najlepszą ozdobą palmy 
przypominającej ofiarę miłości Jezusa Chrystusa, którą celebrujemy od Niedzieli 
Męki Pańskiej (Niedzieli Palmowej) oraz otwierają nasze oczy na obecność 
Chrystusa w drugim człowieku. Ponadto będą przedstawione różne propozycje 
możliwej pomocy, szczególnie oczekiwanej w naszym środowisku. Do Listu 
dołączona będzie wstążka.   
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Gest liturgiczny:  

Tak udekorowane palmy zostaną wykorzystane w trakcie liturgii do wyrażenia 
uwielbienia Pana Boga naszymi dobrymi uczynkami przez gest podniesienia 
palm podczas śpiewu (w czasie procesji z palmami, albo podczas dziękczynienia 
po Komunii św.) poprzedzone odpowiednim komentarzem.    

 

26 maja 2012r. Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

Temat: Matka opiekuje się nami   

Wartość: Bezpieczeństwo  

M ETA :  

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na opiekę Matki Bożej i 
poczucie bezpieczeństwa przez gest udekorowania rodzinnego obrazu maryjnego 
przy okazji Nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele 
parafialnym.  
 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)  

Ludzie często zapominają o macierzyńskiej opiece Matki Bożej. Nie 
doświadczają poczucia bezpieczeństwa wynikającego z Jej obecności w 
naszym codziennym życiu.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)  

Pan Jezus pragnie, abyśmy Maryję przyjęli jako naszą Matkę.  
Oto twoja Matka. Oto syn Twój.  

3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)  

Należy pomóc ludziom dostrzec obecność i opiekę Maryi jako Matki w naszej 
codzienności. Do zewnętrznej uroczystej oprawy dodana jest intymność spotkania z 
Matką Bożą….  

 

HASŁO:  Pod Twoją obronę… 

GEST  EWANGELIZACYJNY :  

Przy okazji Nawiedzenia Parafii prze obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
wszystkie rodziny zostaną zaproszone do udekorowania w prosty i 
estetyczny sposób rodzinnego obrazu Matki Bożej (zapalony lampion, 
bukiet świeżych polnych kwiatów itp.) na znak naszej wdzięczności 
Niebieskiej Mamie, że daje nam poczucie bezpieczeństwa.  
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Gest liturgiczny:  

Na wybrane nabożeństwo (np. powitania, Apel, pożegnania) wszyscy są 
zaproszeni do przyniesienia rodzinnego obrazu maryjnego, aby dokonać 
odnowienia poświęcenia.  

============================================== 

II. DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISKOWE 

W tym roku ten poziom nie będzie programowany, czyli będzie działać jak dotychczas.  

Odnowa w Duchu Świętym 

Domowy Kościół 

Żywy Różaniec 

Grupa Fatimska 

Akcja Katolicka 

Stowarzyszenie im. Jana Pawła II  

Do końca czerwca 2012r. w ramach drugiego roku odnowy wspólnoty parafialnej św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Malborku, wspólnoty włączą się w uwrażliwianie na potrzebę wzajemnego 
rozpoznawania się we wspólnocie parafialnej poprzez wybrane przez siebie inicjatywy. 

Przedstawić im cel i zasugerować 2-3 propozycje jakie mogliby zrealizować 

Wskazane jest aby przedstawiciel każdej wspólnoty uczestniczył w Zespole Animacji przy 
programowaniu. Nie jest to jednak konieczne.  

Zespół Animacji najlepiej gdy ma 5-6 osób aktywnych 

 

III. SŁU ŻBY DUSZPASTERSKIE 
 

W tym roku ten poziom nie będzie programowany, czyli będzie działać jak dotychczas.  

Liturgia;   Katecheza;   Caritas  

 

IV. WSPÓŁPRACOWNICY DUSZPASTERSCY 

 

4.1. Wszyscy współpracownicy  

M ETA : 

Do końca czerwca 2012r. wszyscy współpracownicy duszpasterscy: rejonowi, 
podrejonowi, posłańcy, członkowie Rady Duszpasterskiej itd. zostaną objęci 
spotkaniami formacyjnymi i motywującymi do służby wspólnocie parafialnej.  
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UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja: 
Pomimo tego, że duszpasterstwo w parafii funkcjonuje na różnych płaszczyznach, to 
jednak nie są one wystarczające dla funkcjonowania NOP w parafii św. Urszuli w 
Malborku.  

2. Ideał: 
Chrystus pragnie, aby parafia jako wspólnota wierzących obejmowała swym 
oddziaływaniem w dziele głoszenia Ewangelii wszystkich mieszkańców parafii.  

3. Przemiana: 
Należy pomóc mieszkańcom doświadczyć, że nikt nie jest poza marginesem życia 
parafii. Każdy jest zaproszony do udziału w tej wspólnocie budującej Królestwo 
Boże.  

 

REALIZACJA : 

Dzień Posłańca we wrześniu 2011r.  

Spotkania motywujące przy okazji przekazywania Listu (przynajmniej 3 razy w roku) 

Propozycja sesji  

 

V. STRUKTURY DUSZPASTERSKIE 
 

5.1 Rejony  

Meta 

Do końca czerwca 2012r. we wszystkich rejonach będzie uzupełniony zespół 
odpowiedzialnych niezbędny do realizacji zaprogramowanych inicjatyw programu 
roku.   
 
REALIZACJA : 

- Osobista rozmowa proboszcza z kandydatami na rejonowych i zaproszenie 
na wspólne spotkanie motywujące.  

- Przyjęcie zobowiązań przez rejonowych i podrejonowych  
- Spotkania Parafialnego Zespołu Koordynacji (rejonowi i podrejonowi) na 

podsumowanie zrealizowanego wydarzenia i rozdzielenie zadań do 
nowego  

- Osobiste rozmowy motywujące proboszcza z poszczególnymi 
zaangażowanymi w ciągu roku (według potrzeby)  
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5.2 Sieć Posłańców 

M ETA : 

Do końca czerwca 2012r. zostanie uzupełniona sieć posłańców (do liczby 250 osób) 
niezbędna do skutecznego docierania z Listem do każdej rodziny .  

 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja: 

Wielu mieszkańców naszej parafii nie ma praktycznie żadnego kontaktu, albo w 
minimalnym zakresie z życiem parafii i tym, co się w niej dzieje. Brak informacji, 
które by do nich dotarły sprawiają, że nie mają okazji do zainteresowania się życiem 
wspólnoty parafialnej, do której przynależą przez zamieszkanie.  

2. Ideał: 

Jak nigdy dotąd, Kościół staje przed możliwościami środków masowego przekazu, 
które sprawiają, że informacja dociera tak szybko i do tak licznego grona odbiorców. 
Nowego wymiaru nabiera Chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii na 
dachach i rogach ulic. Parafia może funkcjonować jak żywy organizm, w którym 
krew (Dobra Nowina) dociera do najdalszych jej zakątków. Ma w tym swoją rolę 
posługa Posłańców.  

3. Przemiana: 

Należy pomóc mieszkańcom parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, aby 
dzięki Posłańcom i roznoszonym przez nich Listom „Bądźmy razem” mogli usłyszeć 
Chrystusowe wezwanie do zaangażowania w życie Kościoła.  

REALIZACJA : 

a) Na spotkaniu z koordynatorami proboszcz prosi o zorientowanie się w możliwości 
pozyskania nowych kandydatów na posłańców.  

b) Zaproszenie kandydatów na posłańca na spotkanie motywujące i wyjaśnienie na 
czym polega ich rola. W razie konieczności osobista rozmowa z duszpasterzem.  

c) Zaproszenie na Dzień Posłańca  

 

5.2 Zespół redakcji Listu „Bądźmy razem”  

M ETA : 

Do końca czerwca 2012r. zespół redakcji umożliwi przygotowanie gazetki do 
każdego wydarzenia miesięcznego i dotychczasowy skład zostanie uzupełniony o 
osobę grafika komputerowego.  
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UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja: 
Zespół redakcji nie ma jeszcze doświadczenia w redagowaniu Listu.  

2. Ideał: 
Zespół redakcyjny powinien składać się z 4-5 osób, które umieją przedstawić 
„posłanie” w sposób zwięzły i pociągający, posługując się różnymi środkami i 
formami. Osoby te stanowią zespół dobrze współpracujący ze sobą. (por. „Projekt 
duszpasterski odnowy parafii”, s. 42). 

3. Przemiana: 
Należy pomóc zespołowi redakcyjnemu w powiększeniu swego grona przez 
powołanie dwóch nowych osób do pracy w redakcji. 

 

REALIZACJA : 

Skutecznie poszukać grafika komputerowego i dołączyć go do zespołu Redakcji. 

 

5.3 List „Bądźmy razem”  

M ETA : 

Do końca czerwca 2012 r. list do rodzin „Bądźmy razem” towarzyszy każdemu 
wydarzeniu miesięcznemu ubogacony autentycznymi świadectwami parafian.  

 

UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja: 
W parafii nie ma instrumentu bezpośrednio docierającego do każdej rodziny i u 
wielu wciąż panuje przekonanie, że kto chce, to sam powinien pójść do parafii i się 
dowiedzieć.  

2. Ideał: 
Parafia jak dobry pasterz wychodzi do wszystkich wiernych i potrzebuje 
odpowiednich instrumentów, które to umożliwi ą.  

3. Przemiana: 
Należy pomóc ludziom w uczestnictwie w wydarzeniach parafialnych przez regularne 
i systematyczne informowanie i świadectwo o kolejnych krokach procesu odnowy 
przekazywanych w prosty i bezpośredni sposób  
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5.5 Parafialny Zespół Animacji  

M ETA : 

Do końca czerwca 2012 r. Parafialny Zespół Animacji dokonuje oceny obecnego 
roku duszpasterskiego 2011/12 oraz przygotowuje zasadnicze elementy programu 
roku duszpasterskiego 2012/13, przedstawiając go Radzie Duszpasterskiej i 
podejmuje się współodpowiedzialności za jego realizację.  

 UZASADNIENIE : 

1. Sytuacja: 
W parafii formalnie nie istnieje Parafialny Zespół Animacji.  

2. Ideał: 
Osoby gotowe do podjęcia odpowiedzialności za Programowanie i formację 
podejmują swoje zadania, jako współodpowiedzialność za NOP w parafii.  

3. Przemiana: 
Należy pomóc zaangażowanym w podjęciu decyzji o udziale w przygotowaniu 
programu duszpasterskiego oraz w formacji.  

 

REALIZACJA : 

a) Zespół spotyka się przynajmniej dwa tygodnie przed każdym wydarzeniem razem 
z koordynatorami i rozdziela prace przy realizacji wydarzenia.  

b) Spotkanie po wydarzeniu dla oceny wydarzenia (albo zaraz po wydarzeniu „na 
świeżo”, albo raz w miesiącu – ocena poprzedniego i przygotowanie następnego 
wydarzenia)  

c) Każdy z zespołu animacji bierze odpowiedzialność za jedno z wydarzeń w roku 
(przygotowanie i ocena) 

d) Po ostatnim wydarzeniu organizuje ocenę programu, przygotowuje syntezę i 
uczestniczy w spotkaniu programowania kolejnego roku.  

 

5.8 Służby techniczne 

M ETA :  

Osoby odpowiedzialne za służby techniczne (Dekoracja) Parafii do końca czerwca 
2012 r. podejmują skuteczną posługę w parafii, przez przygotowanie dekoracji do 
każdego Wydarzenia.  

 

UZASADNIENIE : 
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1. Sytuacja: 

Zadania dla służ technicznych wypełniają przypadkowe osoby zbierane czasami w 
biegu. Wiele osób zapracowanych i zabieganych nie znajduje czasu na dodatkowe 
zajęcia i poświęcenie czasu na pracę w parafii.  

1. Ideał: 

Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom (Ef 6,7) 

2. Przemiana: 

Należy dążyć do tego, aby osoby odpowiedzialne za służby techniczne odkryły, że 
będąc zaangażowanymi w prace parafii podejmują ważne zadania, które nie tylko 
służą parafii i innym ale również i własnemu rozwojowi. 

 

REALIZACJA :  

1. Zespół przygotowania i realizacji dekoracji  

2. Zespół druku materiałów  

3. Zespół obsługi strony internetowej i gablotek parafialnych  

 

UWAGI (Notatki): 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


