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Część pierwsza – SYTUACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII
Problem podstawowy Parafii (z analizy-diagnozy 2010)
Mieszkańcy parafi 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 parafalnej, 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.
Rok 2018/19 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: W mocy Bożego Ducha.
Celem podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań zmierzających do
podjęcia misji głoszenia Królestwa Bożego przez własne świadectwo wiary i
inicjatywy ewangelizacyjne.

Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wkracza w dziewiąty rok Programu
Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać braterstwa w sąsiedztwie.
Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: Sąsiedzkie braterstwo w Duchu
Świętym. Właściwe relacje sąsiedzkie są podstawą braterskich relacji w każdej
wspólnocie parafialnej. Chociaż nasza parafia liczy 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 sąsiedzkiego braterstwa będzie budzić w nas
radość i satysfakcję.
Chcemy wyjść z naszych mieszkań, z naszego najbliższego grona, by naśladować
Pana Jezusa w Jego zatroskaniu o każdego człowieka. Pragniemy dostrzec bliźniego w
sąsiedzie i z nim tworzyć więzi braterstwa. Przypomina nam o tym Ojciec św.
Franciszek, który podczas Światowych Dni Młodzieży wołał 30 lipca 2016r. w homilii
podczas Mszy św. w Brzegach: „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego
wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody.
Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę
kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie
śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe
horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości
Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę
miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas
spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle
skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest
samotny. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do
niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla Niego i dla innych”.
Podejmowane w nowym roku duszpasterskim Wydarzenia Programu Odnowy i
Ewangelizacji mają na celu budowanie naszej wspólnoty parafialnej przez animowanie
i rozwijanie braterstwa w relacjach sąsiedzkich prowadzącego do przeżycia wiosną
2019r. Tygodnia Braterstwa.

Część druga: PROGRAMOWANIE
Meta Roku duszpasterskiego 2018/2019

Do końca czerwca 2019r. w ramach dziewiątego roku drogi
odnowy wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w
Malborku, wszyscy jej mieszkańcy zostali uwrażliwieni
na moc sąsiedzkiego braterstwa w Duchu Świętym
przez wydarzenia ewangelizacyjne
i przygotowanie parafii do przeżycia Tygodnia Braterstwa.
WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY

Do końca czerwca 2019

Do przyszłych wakacji;

W ramach dziewiątego
roku odnowy wspólnoty
parafialnej św. Urszuli L.
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
ew a ng e li z a c yj na by ł a w s pó l n ą od po wi e - dz i a l n o śc i ą
wszystkich, którzy otrzymali dar chrztu św.

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
skorzystania z propozycji zaproszenia do realizowania
wspólnej drogi (przez obecność, wykonanie wspólnego gestu,
itp.) przy okazji kolejnych inicjatyw;

na moc sąsiedzkiego
braterstwa w Duchu
Świętym

W kolejnym roku odnowy parafii zamierza się podkreślić, że
proponowane inicjatywy będą starały się pomóc w
doświadczaniu mocy działania Ducha Świętego w braterskich
więziach międzysąsiedzkich

poprzez wydarzenia
ewangelizacyjne

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

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Nie czujemy się braćmi w relacjach sąsiedzkich. Zbyt mało jest okazji do
doświadczania braterstwa w sąsiedztwie. Indywidualizm zmienił nasz
sposób myślenia. Przez to nie doceniamy wartości tego braterstwa, nawet w
tak naturalnej wspólnocie, jak sąsiedztwo. A że życie jest wymagające i
sami nie dajemy sobie rady pojawiają się frustracje, depresje, zamykanie się
w sobie. Nie czujemy mocy Ducha Świętego w sąsiedzkich relacjach.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Wolą Jezusa jest, byśmy byli dla siebie braćmi i tworzyli prawdziwą
wspólnotę. Dlatego zsyła nam Ducha Świętego, by nas umocnił w naszej
misji. Polecił: To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali (J
15,17) i obiecał: Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Imię Moje tam
jestem pośród nich.

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

Należy pomóc ludziom w doświadczaniu mocy sąsiedzkiego braterstwa
w Duchu Świętym poprzez stworzenie okazji do odkrywania takich miejsc
spotkania w naszej wspólnocie, w których możemy poczuć się jako mocna
Duchem Świętym rodzina parafialna przeżywająca wspólne wartości.

PROPONOWANE

INICJATYWY

Wartość

1.
2.

świadectwo
wdzięczność i
odpowiedzialność
3. sąsiedzka pomoc
4. być dobrym sąsiadem
5. braterska ofiara
6. radość bycia ze sobą

„MIESIĘCZNE”

2018/19:

Okoliczność
Różaniec rejonowy

Termin
7 października 2018

Dzień Niepodległości

11 listopada 2018

Trzech Króli

6 stycznia 2019

Światowy dzień Chorego

11 lutego 2019

Wielki Czwartek

18 kwietnia 2019

Odpust Parafialny

29 maja 2019

I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI
1. Różaniec – 7 października 2018r.
Temat:

Świadectwo modlitwy buduje wspólnotę

Wartość:

Świadectwo

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na odkrywanie mocy Ducha
Świętego poprzez sąsiedzkie świadectwo przy okazji Różańca Rejonowego.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Zanikła wspólna modlitwa rodzinna a tym bardziej sąsiedzka. Nie doceniamy
wartości modlitwy różańcowej. Mało wiemy na temat wartości modlitwy
wspólnotowej.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Bóg pragnie bliskiej relacji z każdym z nas. Czeka na nas na modlitwie. Chce
nas widzieć na modlitwie jako wspólnotę.
3. Przemiana (dlatego powinniśmy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom w odkrywaniu wartości dawania świadectwa poprzez
stworzenie okazji do sąsiedzkiej modlitwy we wzajemnych intencjach podczas
Różańca Rejonowego.

HASŁO: MOC RÓŻAŃCA NAS ŁĄCZY
GEST

EWANGELIZACYJNY:

Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do świadectwa sąsiedzkiego przez
udział w modlitwie podczas Rejonowego Różańca w niedzielę 7 października o
godz. 17. Przychodzimy na Rejonowy Różaniec ze świecami lub lampionami.
Kto nie może przyjść, jest zaproszony, by zapalić w tym czasie świecę w oknie
swojego mieszkania.
Każdy będzie poproszony w „Liście” o wybranie jednej z podanych wartości
sąsiedzkich, która według niego jest najbardziej potrzebna w relacjach
sąsiedzkich. Karteczkę z wypisaną wartością należy przynieść do kościoła w
niedzielę 7 października.
Dziesięć wartości potrzebnych w sąsiedztwie:

1. otwartość
2. życzliwość
3. zgoda
4. wsparcie
5. odwiedziny
6. zainteresowanie
7. odpowiedzialność wzajemna
8. troskliwość
9. współpraca
10.

braterstwo

GEST LITURGICZNY:

Parafianie są zaproszeni, aby w niedzielę 7 października 2018r. przynieść
karteczki z wybranymi wartościami sąsiedzkimi. Zostaną one wniesione w
procesji z darami. Podczas Modlitwy Wiernych wezwania będą dotyczyły
tych wartości.

2. Dzień Niepodległości – 11 listopada 2018r.
Temat:

Miłość Ojczyzny w znakach i modlitwie

Wartość:

Wdzięczność i odpowiedzialność

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wdzięczności i
odpowiedzialności przy okazji świętowania Dnia Niepodległości w sąsiedztwie,
parafii i Ojczyźnie przez nadanie wartości gestowi wywieszenia flagi w
oknie/balkonie swojego mieszkania jako duchowego gestu.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Skupiamy się na rodzinie i o niej pamiętamy. O Ojczyźnie myślimy zwykle
podczas szczególnych okazji i rocznic.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Życie uczy nas Bożego patrzenia na Ojczyznę. Z doświadczenia widzimy, że
Ojczyzna i naród są dla nas bardzo ważne. One określają nasze korzenie i
tożsamość. Tak wiele zawdzięczamy Ojczyźnie i naszym rodakom. Wspólnie
jesteśmy odpowiedzialni za nasz kraj i społeczeństwo. Polska jest dla nas
darem i jednocześnie zadaniem od Boga.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę):

Należy ludziom stworzyć okazję, aby doświadczyli wdzięczności i poczuli
odpowiedzialność za Ojczyznę i Polaków poprzez gest modlitwy podczas
wywieszania flagi w 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

HASŁO: BÓG – HONOR - OJCZYZNA
GEST

EWANGELIZACYJNY:

W Liście wszyscy parafianie zostaną zaproszeni do wywieszenia flagi w oknie
lub na balkonie swojego mieszkania wraz z duchowym aktem modlitewnym:
przy umieszczaniu flagi – Dziękuję Ci, Boże za niepodległą Polskę, a po
wywieszeniu – Zawierzam przyszłość Ojczyzny Królowej Polski odmawiając Pod
Twoją obronę…
GEST LITURGICZNY:

Podczas liturgii Mszy św. podnosimy przyniesione flagi ze słowami: Dziękuję
Ci, Boże za niepodległą Polskę, a w innym momencie – Zawierzam przyszłość
Ojczyzny Maryi Królowej Polski odmawiając Pod Twoją obronę…

3. Trzech Króli - 6 stycznia 2019r.
Temat:

Chętnie pomagam

Wartość:

Sąsiedzka pomoc

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość sąsiedzkiej pomocy
poprzez zagadnięcie sąsiada, aby powiedzieć mu, że może liczyć na naszą
pomoc, bo cieszmy się, że jest naszym sąsiadem przy okazji święta Trzech
Króli.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Uważamy, że jesteśmy samowystarczalni. Zamykamy się na sąsiadów.
Trudno nam otworzyć się na potrzeby tych, którzy mieszkają obok nas.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Jezus pragnie, abyśmy nie byli obojętni na człowieka, który żyje obok
nas. Zachęca nas do okazywania pomocy mówiąc: Wszystko, co
uczyniliście ejdnemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy ludziom pomóc w odkrywaniu wartości sąsiedzkiej pomocy przez
stworzenie okazji do wyjścia z inicjatywą do takiej pomocy przy okazji
święta Trzech Króli.
HASŁO:
GEST

SĄSIEDZKA POMOC

EWANGELIZACYJNY:

W liście parafianie zostaną zaproszeni do zagadnięcia sąsiada, by mu powiedzieć, że
może liczyć na naszą pomoc w razie potrzeby. Przy tej okazji możemy zaoferować
mu pomoc w oznaczeniu drzwi jego mieszkania napisem: C+M+B+2019.
GEST LITURGICZNY:
Podczas liturgii przy przekazywaniu znaku pokoju będziemy zaproszeni do zwrócenia
się do sąsiada w ławce ze słowami: Dobrze, że jesteś i pobłogosławienia go znakiem
krzyża.

4. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – 11 lutego 2019r.
Temat:

Pomagam potrzebującym

Wartość:

Być dobrym sąsiadem

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość bycia dobrym
sąsiadem przez odwiedziny u chorego, pomoc w dostaniu się do kościoła w
niedzielę 10 lutego przy okazji Światowego Dnia Chorego.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Trudnością dla nas są zwykłe, powszednie relacje sąsiedzkie. Anonimowość,
zamknięcie w swoich sprawach utrudnia bycie dobrym sąsiadem.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg jest dobry. Troszczy się o każdego człowieka i pragnie jego dobra. Obca
jest mu obojętność. Zachęca nas do podobnej postawy wobec sąsiadów: Jedni
drugich brzemiona noście.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy stworzyć okazję do bycia dobrym sąsiadem poprzez odwiedziny i
okazywanie pomocy przy okazji Światowego Dnia Chorego.

HASŁO: POMOCNY SĄSIAD
GEST

EWANGELIZACYJNY:

W Liście parafianie zostaną zaproszeni do bycia dobrym sąsiadem przez
odwiedziny u chorego, pomoc w dostaniu się do kościoła w niedzielę 10 lutego
przy okazji Światowego Dnia Chorego, zaproponowanie choremu sąsiadowi
wizyty księdza w pierwsze piątki miesiąca.
GEST LITURGICZNY :

W modlitwie wiernych dać miejsce na to, by każdy pomyślał o tych swoich sąsiadach,
którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy i obecności.

5. Wielki Czwartek - 18 kwietnia 2019r.
Temat:

Sąsiedzka życzliwość

Wartość:

Braterska ofiara

META:

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość mocy Ducha Świętego
w braterskiej ofierze przez złożenie sobie sąsiedzkich życzeń
wielkanocnych przy geście podzielenia się chlebem oraz
zaproponowanie pomocy sąsiedzkiej z okazji świąt Wielkanocy.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Obserwujemy osłabienie relacji sąsiedzkich. Zamyka nas obawa, niechęć,
podejrzliwość, lenistwo, egoizm. Nie widzimy w tych relacjach działania Boga.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Duch Święty objawia ciągle swoje działanie jako Ten, który ożywia, umacnia,
oczyszcza, daje radość i nadzieję: Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość,uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22-23)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy stworzyć wiernym okazję do doświadczenia mocy Ducha Świętego w
relacjach sąsiedzkich poprzez przeżycie gestu podzielenia się chlebem i złożenie
sobie życzeń świątecznych z okazji Wielkanocy.

HASŁO: DZIELMY SIĘ CHLEBEM
GEST

EWANGELIZACYJNY:

W Liście parafianie zostaną zaproszeni do braterskiej ofiary przez złożenie
sobie sąsiedzkich życzeń wielkanocnych przy geście podzielenia się
chlebem oraz zaproponowanie pomocy sąsiedzkiej z okazji świąt
Wielkanocy.
GEST LITURGICZNY:

Na zakończenie Wieczerzy Pańskiej podzielenie się chlebem z uczestnikami
liturgii.

6. Odpust Parafialny - 29 maja 2019r.
Temat:

Zapraszam do wspólnej radości

Wartość:

Radość bycia ze sobą

META:

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość mocy Ducha Świętego w
radości bycia ze sobą przez rozdawanie kotylionu z uśmiechem św. Urszuli
jako zaproszenie na wspólne radosne świętowanie

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Zanikają zwykłe, powszednie relacje sąsiedzkie. Anonimowość, zamknięcie w
swoich sprawach utrudnia doświadczanie radości bycia ze sobą w różnych
okolicznościach. Przez to nie dostrzegamy mocy Ducha Bożego, która objawia
się w radosnych wspólnych przeżyciach.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Duch Święty objawia radość wspólnoty Trójcy Świętej dając ludziom radość
bycia z innymi osobami. Św. Paweł Apostoła pisał: Ale jakaż jest nasza nadzieja
albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem
naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla
nas chwałą i radością. (1 Tes 2,19-20)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy stworzyć wiernym okazję do uwrażliwienia na moc Ducha Świętego w
radości bycia z sąsiadami poprzez rozdawanie kotylionu jako zaproszenia na
wspólne świętowanie podczas festyny parafialnego.

HASŁO:
GEST

UŚMIECHAJMY SIĘ ZE ŚW. URSZULĄ

EWANGELIZACYJNY:

W Liście parafianie zostaną zaproszeni do doświadczania radości bycia ze sobą
przez rozdawanie kotylionu z uśmiechem św. Urszuli jako zaproszenie na
wspólne radosne świętowanie. Przez kolejne dni od odpustu rozdawane będą
kotyliony z zaproszeniem na festyn parafialny. Chętni otrzymają drugi kotylion z
prośbą, by go wręczyć komuś z sąsiadów wraz z ustnym zaproszeniem na festyn.
GEST

LITURGICZNY:

Na Mszy odpustowej uczestnicy jako pierwsi odbiorą kotyliony na festyn i
radośnie zaśpiewają św. Urszuli, że nas zgromadziła na radosnym świętowaniu.

