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Wprowadzenie Parafialnego Zespołu Animacji

W naszej parafii od kilku lat, zachęceni przez ks. Proboszcza, przygotowywaliśmy
się do podjęcia 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 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 czerwcu 2010r. uczestniczyliśmy w
Darłowie w kilkudniowym spotkaniu programowania duszpasterskiego, na którym
powstały zasadnicze elementy tego dokumentu, który będzie przewodnikiem
pierwszego 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
2010/2011
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 2011r., na rozpoczęcie
procesu odnowy wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku,
wszyscy jej mieszkańcy zostaną uwrażliwieni na wartość zaproszenia każdego do
wspólnej drogi poprzez 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.

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 społecznopolityczne. 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, który
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 nie
wystarczająco pomaga budować 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.
Taka religijność nie prowadzi do doświadczenia spotkania z Bogiem oraz
wspólnotowego przeżywania wiary.

Katecheza szkolna, wprawdzie obejmuje prawie wszystkich uczniów, jednak staje się
lekcją religii a nie katechezą. Katecheza przedsakramentalna skupiona jest na
formalnym przygotowaniu do przyjęcia sakramentu, a nie na głębszym włączeniu do
wspólnoty wiary.
Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych nie prowadzi do pogłębiania wiary i
budowania żywych więzi międzyludzkich i parafialnych.
Brak aktywnego uczestnictwa w liturgii sprawia, że wielu ma poczucie wyobcowania
i nie widzi swojej roli we wspólnocie liturgicznej. Pomimo dobrego przygotowania
służby liturgicznej liturgia nie jest w pełni miejscem budowania wspólnoty.
Pomimo dużej liczby wspólnot i ruchów na terenie parafii św. Urszuli w Malborku
uczestnicy stanowią znikomy procent wobec ilości mieszkańców parafii. Z wielkim
trudem pozyskują nowych członków. Nie stanowią w pełni ewangelicznego zaczynu
duchowej odnowy.
Istniejące struktury parafii (Rada Duszpasterskiej, redakcja Biuletynu, służby
techniczne) pomimo zaangażowania nie są w stanie podjąć w pełni
współodpowiedzialności za podejmowane decyzje duszpasterskie.
Należy zatem zaangażować większą liczbę parafian do współodpowiedzialności za
budowanie wspólnoty.

Część druga: PROGRAMOWANIE

Meta Roku duszpasterskiego 2010/2011
Do końca czerwca 2011 r., na rozpoczęcie procesu odnowy wspólnoty
parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej mieszkańcy
zostaną uwrażliwieni na wartość zaproszenia każdego do wspólnej drogi
poprzez wydarzenia miesięczne.
WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY

Do końca czerwca 2011 r.

Do zakończenia roku duszpasterskiego i
katechetycznego;

na rozpoczęcie procesu
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;

są uwrażliwiani

Nie chodzi tu 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 wartość zaproszenia
każdego do wspólnej drogi

w pierwszym roku odnowy zamierza się podkreślić,
że proponowane inicjatyw będą bardzo starały się
dać takie same możliwości udziału we wspólnej
drodze odnowy wszystkim ochrzczonym

mieszkającym w Parafii, aby każdy mógł poczuć się
zaproszony do wspólnej „przygody wiary”;
poprzez wydarzenia
parafialne

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

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)

Pomimo, iż wielu ludzi mieszka na terenie parafii już od wielu lat, to z
trudnością przyjmują za swoje parafialne propozycje, tłumacząc się np.
„Jestem parafianinem, ale nie integruję się z życiem parafii”.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)
Jezus jest dobrym Pasterzem, któremu zależy na tym, aby wszyscy czuli się,
jak u siebie w tej wspólnocie, którą On kieruje.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom, by zauważyli, jak piękne rzeczy potrafią robić, gdy są
razem we wspólnocie.

PROPONOWANE INICJATYWY „MIESIĘCZNE”:

1. Każdy jest ważny – Dzień Zaduszny, 2 listopada 2010
2. Dostrzec drugiego człowieka – św. Mikołaja, 6 grudnia 2010
3. Radość – Dzień Babci, 21 stycznia 2011
4. Poznać siebie samego – Popielec, 9 marca 2011
5. Złożyć życzenia – Święcenie pokarmów (Wielka Sobota)
6. Zagadnąć drugiego – Odpust parafialny
7. Zaproszenie do współpracy – Boże Ciało

I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI
2 listopada 2010 – Dzień Zaduszny
Temat: Modlitwa
Wartość: Każdy

za niedocenionych zmarłych

jest ważny

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na prawdę, że każdy jest ważny
poprzez zaproszenie do wykonania gestu modlitwy za osobę, która nie została
doceniona za życia, przy okazji wspomnienia Wiernych Zmarłych.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja:

Wielu ludzi nie potrafi doceniać się nawzajem za życia z powodu życiowego
zabiegania i zaniedbywania tego, co najbardziej istotne.
2. Ideał:

Wolą Bożą jest to, by wszyscy ludzie doceniali nawzajem swoją godność, gdyż On
przecież wszystkich kocha tak samo.
3. Przemiana:

Należy pomóc ludziom doświadczyć, że nawet wyrzuty sumienia z powodu
życiowych zaniedbań są okazją do zadośćuczynienia, np. przez podjęcie modlitwy
za zmarłych, których nie zdążyli odpowiednio docenić.
HASŁO:

Spieszmy się kochać ludzi, bo każdy jest ważny!
GEST:
„Modlitwa za osobę zmarłą, której nie doceniłem w pełni za życia”

Gest ewangelizacyjny:
Przy okazji wspomnienia zmarłych w Dzień Zaduszny wszystkie rodziny z parafii zostaną
zaproszone do modlitwy za zmarłych, którzy nie byli docenieni za życia. Wraz z listem
„Bądźmy razem”, w którym będzie wyjaśniona inicjatywa, wszyscy otrzymają kartonik w
formie podstawki pod świeczkę z hasłem inicjatywy i zostaną zaproszeni do krótkiej
modlitwy za osobę, której nie potrafili w pełni docenić. Gest może być wykonany w
dowolnym miejscu i polega na modlitwie i zapaleniu świeczki na tej podstawce
Gest liturgiczny:
W trakcie Mszy św. w Dzień Zaduszny w modlitwie wiernych zostanie odczytana
specjalna modlitwa z zaproszeniem do pomyślenia o osobie zmarłej, niedocenionej za
życia, w chwili ciszy. W tym czasie wybrana osoba zapali lampion w specjalnej dekoracji
przygotowanej w kościele.

6 Grudnia 2010
Temat: Świętego Mikołaja
Wartość: Dostrzec drugiego człowieka.

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii przy okazji dnia św. Mikołaja są uwrażliwieni na
dostrzeganie drugiego człowieka przez odwiedzenie osoby zapomnianej.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)
Coraz więcej ludzi w codziennym zabieganiu zapomina nawet o swoich
znajomych i bliskich.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)
Wolą Bożą jest, żebyśmy wzajemnie się miłowali tak, jak Pan Jezus nas
umiłował.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy ludziom dopomóc, aby przez przypomnienie sobie o zapomnianych
bliskich i odwiedziny u nich doświadczyli radości „przebywania z braćmi”, co
buduje więzi miłości.
HASŁO:

Zauważ prezent od Boga – drugiego człowieka
GEST:

Opis: Przy okazji św. Mikołaja wszystkie rodziny w parafii zostaną zaproszone do
zauważenia w swoim środowisku osoby dawno nie odwiedzanej, aby pomyśleć o
prezencie odwiedzin w najbliższym czasie. Do listu dołączamy zaproszenie do
dawno nie odwiedzanego znajomego z następującym tekstem: „Przyjdź do mnie w
odwiedziny. Czekam na Ciebie, bo dawno nie byłeś. Twoja wizyta będzie dla mnie
miłym prezentem”.
Gest liturgiczny (5 grudnia 2010): Dialog podczas dziękczynienia po Komunii św.
Odwiedzamy Jezusa. On nas obdarowuje sobą, a my ofiarujemy Mu naszą
obecność. (jedna osoba dziękuje Panu Jezusowi, druga osoba dziękuje w imieniu
Jezusa osobom, które przyszły do kościoła w duchu tekstu z sądu ostatecznego
byłem głodny…)

21 stycznia 2011 – Dzień Babci
Temat: Dzień

radosnych wspomnień rodzinnych

Wartość: Radość i uśmiech

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na radosne przeżywanie historii
swojego życia przez przypominanie radosnych wydarzeń, przy okazji Dnia Babci i
Dziadka.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)
Codzienność zwykle wypełniona jest troskami i kłopotami. Stąd często w naszych
wzajemnych relacjach panuje smutek i chłód. Wydaje się nam, że w naszych
trudnościach jesteśmy pozostawieni sami sobie i to nas przytłacza.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)
„Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych
doświadczeń” 1 P 1,4
„Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno
myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” 2 Kor 13,
11
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)
Radość ze wspólnie przeżytych wydarzeń buduje wspólnotę i jedność między
ludźmi. Wielopokoleniowość w rodzinach tworzy radosne więzi i przekazuje
tradycję.

HASŁO: Każdy ma swoją radosną opowieść
GEST: Dzień radosnych wspomnień rodzinnych
Opis: Przy okazji Dnia Babci wszystkie rodziny w parafii zostaną zaproszone do

przypomnienia sobie i opowiedzenia w gronie rodzinnym radosnego zdarzenia z
historii rodziny. Na dołączonej kartce w formie uśmiechniętej buźki będzie można
zapisać tę anegdotę i przynieść do parafii lub podać za pomocą posłańca. Wybrane
historie będą opublikowanie w następnym numerze „Bądźmy razem” oraz na
stronie internetowej parafii.
Gest liturgiczny: W niedzielę 23 stycznia wylosować z kosza z buźkami kilka i

odczytać po ogłoszeniach parafialnych. Komentarz wyjaśniający, że to jest nasza
historia. Zaproszenie, by tworzyć następne historie, aby kolejne pokolenia mogły
wspominać nas radośnie.

9 marca 2011 Popielec
Temat: Popielcowa refleksja nad sobą.

Wartość: Poznać siebie
META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na osobistą refleksję nad swoim
losem poprzez podpisanie własnym imieniem kartki z popielcowym mottem:
Pamiętam, że z prochu powstałem i w proch się obrócę.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:) W zabieganiu codziennym zapominamy o
przemijaniu i kruchości życia. Refleksję nad swoim postępowaniem
odsuwamy w czasie „na później”.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:) Szczególnie w Wielkim Poście Pan Bóg
wzywa nas do czynienia rachunku sumienia i spojrzenia na własne życie
w perspektywie jego przemijania i zbliżania się do śmierci.
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:) Jesteśmy
wezwani do podejmowania refleksji nad swoim życiem i jego
przyszłością. To powinno prowadzić do postawy ciągłej przemiany i
nawrócenia.

HASŁO: Czas ucieka, wieczność czeka.
GEST: Popielcowa refleksja nad sobą.
Opis: Przy okazji Środy Popielcowej wszystkie rodziny w parafii zostaną
zaproszone do osobistej refleksji nad swoim losem. Przez złożenie przed
Popielcem podpisu na kartce z popielcowym mottem: Pamiętam, że z prochu
powstałem i w proch się obrócę… (podpis). Kartonik z graficznym
symbolem.
Gest liturgiczny: posypanie popiołem. Ksiądz przed gestem posypania głów
popiołem zrobi komentarz i chwilę ciszy, aby każdy przypomniał sobie swoją
osobistą refleksję.

23 Kwietnia 2011 – Wielka Sobota
Temat: Wielkanocne

życzenia przy święceniu pokarmów

Wartość: Złożyć życzenia – pozdrowić się
META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na potrzebę wyjścia z
anonimowości w zgromadzeniu liturgicznym przez złożenie sobie nawzajem
świątecznych życzeń z okazji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę oraz
wymianę pisankami.
UZASADNIENIE:

Pozostajemy anonimowi wobec siebie
uczestnicząc we wspólnym zgromadzeniu liturgicznym. Nie odczuwamy
potrzeby zbliżenia do osób znajdujących się obok, należących do tej
samej grupy.

1. Sytuacja

(Tacy

jesteśmy:)

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też
jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem. (1 Kor 12, 12-13)
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)
Otworzyć się na drugiego człowieka, który z nieznajomego staje się przez to
bratem. Okazana życzliwość prze złożenie życzeń wielkanocnych i wymianę
pisankami buduje wymiar wspólnoty między zgromadzonymi.

HASŁO: Wielkanocne Alleluja
GEST: Wielkanocne pozdrowienie
Opis: Przy okazji święcenia pokarmów wielkanocnych wszystkie rodziny
zostaną zaproszone do tego, aby pozdrowić się i złożyć sobie życzenia. Na
znak tego wymienić się pisanką.
Gest liturgiczny: komentarz księdza przy błogosławieństwie zachęcający do
wykonania gestu na zakończenie obrzędu

28 maja 2011 – Festyn Odpustowy

Temat: Razem na festynie
Wartość: Zagadnąć drugiego
META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość rozmowy z drugim
człowiekiem na temat związany z życiem parafii poprzez zagadnięcie
sąsiada, czy wybiera się na festyn parafialny.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:) Niechętnie podejmujemy rozmowę ze znajomymi

na pozytywne tematy związane życiem wspólnoty parafialnej. Boimy się
opinii zbytniego zaangażowania w „życie Kościoła”.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)

Bóg pragnie, abyśmy Dobrą Nowinę głosili mówiąc o sprawach dobrych,
pozytywnych budując wspólnotę z bliźnimi.
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)

Otwarcie się na dialog z drugim człowiekiem na tematy związane z życiem
Kościoła
HASŁO: Rozmowa zbliża!

GEST: Rozmowa o festynie

Opis: Przy okazji Odpustu parafialnego wszystkie rodziny zostaną
zaproszone do tego, aby po zapoznaniu się z propozycją świętowania
odpustu zamieszczoną w Liście, zagadnąć sąsiada, czy wybiera się na
festyn.
Gest liturgiczny: zakończenie festynu wspólną modlitwą za tych, którzy
nas tu zaprosili, czyli nawzajem za siebie.

23 Czerwca 2011
Temat: Boże

Ciało okazją do współpracy

Wartość: Zaproszenie do współpracy
META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na przejawy kultu Eucharystii
poprzez udekorowanie okna swego mieszkania na czas procesji w Boże
Ciało.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy:)
Poza świątyniami unikamy zewnętrznych oznak naszej wiary, a wśród nich
znaków świadczących o kulcie Najświętszego Sakramentu.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do:)
Bóg zachęca nas do publicznego okazywania czci Chrystusowi obecnemu w
Najświętszym Sakramencie.
Powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn
Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych (Łk 12,8)
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę:)
Uzewnętrznienie wiary poprzez znaki i symbole będące świadectwem naszej
przynależności do wspólnoty wierzących.

HASŁO: W komunii z Bogiem!
GEST: Rodzinne przygotowanie dekoracji na Boże Ciało
Opis: Przy okazji procesji Bożego Ciała wszystkie rodziny zostaną zaproszone do
tego, aby udekorować okno na czas procesji według dołączonego szablonu (wzory
czterech symboli według Ewangelii czytanych przy ołtarzach), niezależnie od trasy
procesji. W każdej rodzinie do współpracy w wycinaniu kolorowaniu i przypinaniu
dekoracji są zaproszeni wszyscy domownicy.
Gest liturgiczny: projekty ołtarzy odpowiadają szablonom dekoracji okien w
nawiązaniu do czterech Ewangelii czytanych przy ołtarzach na procesji.

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

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

IV. WSPÓŁPRACOWNICY DUSZPASTERSCY
4.1. Wszyscy współpracownicy
META:

Do końca czerwca 2011r. zbudować podstawowe struktury funkcjonowania
Programu Odnowy Duszpasterskiej w parafii.
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:
Rekolekcje dla posłańców (5-7 listopada 2010 r., ks. Stanisław Zając)

V. STRUKTURY DUSZPASTERSKIE
5.1 Posłańcy
META:
Do końca czerwca 2011r. włączyć wystarczającą liczbę posłańców (ok. 250 osób)
w dzieło roznoszenia Listu „Bądźmy razem” wśród parafian.

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 swoja role 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) Po spotkaniu z koordynatorami proboszcz z każdym koordynatorem kontaktuje
się z kandydatami na posłańców do 2 października 2010 r.
b) Pierwsze spotkanie dla posłańców 23 października 2010 r. (zaproszenia imienne
wysłać na spotkanie i na rekolekcje): wyjaśnienie zadania, motywacja, rozdanie
pierwszego listu.
c) Rekolekcje dla posłańców 5-7 listopada 2010r

5.2 Zespół redakcji „Bądźmy razem”
META:
Do końca czerwca 2011 r. zespół redakcji jest odpowiednio uzupełniony,
umożliwiając skutecznie włączanie się wszystkich rodzin w realizację celu
duszpasterskiego roku podczas każdego wydarzenia miesięcznego.

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:
Potrzebni: komputerowiec, grafik, polonistka
Odnaleźć i przygotować ich do podjęcia odpowiedzialności za redagowanie Listu.

5.3 „Bądźmy razem”
META:
Do końca czerwca 2011 r. list do rodzin „Bądźmy razem” został tak
zorganizowany, aby mógł w pełni służyć realizacji wydarzeń miesięcznych i
ogólnemu procesowi odnowy parafii.

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 umożliwią.
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

5.5 Parafialny Zespół Animacji
META:
Do końca czerwca 2011 r. Parafialny Zespół Animacji dokonał oceny obecnego
roku duszpasterskiego 2010-2011 oraz przygotował zasadnicze programu roku
duszpasterskiego 2011/2012, podejmując formację osób do podjęcia zadań
związanych z inicjatywami duszpasterskimi.

1. Sytuacja:

W parafii 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) 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.

5.6 Parafialny Zespół Koordynacyjny
META:
Do końca czerwca 2011 r. wszystkie rejony mają zespoły koordynatorów
(rejonowy i podrejonowi), które skutecznie przygotowują, organizują i oceniają
realizację poszczególnych wydarzeń parafialnych na poziomie swoich rejonów i
całej parafii w ramach struktury Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
1. Sytuacja:
W parafii nie istnieje Parafialny Zespół Koordynacyjny.
2. Ideał:
Jedni drugich brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2)
3. Przemiana:
Osobom zaangażowanym należy pomóc w podjęciu decyzji o podjęciu
odpowiedzialności w Parafialnym Zespole Koordynacyjnym. Ukazać im
przestrzeń działania i formować do wypełniania podjętej posługi.

REALIZACJA:
a) Powołanie rejonowych (z osobistego powołania proboszcza) i podrejonowych
(po konsultacji z rejonowym)
b) Spotyka się przynajmniej dwa tygodnie przed każdym wydarzeniem, razem z
zespołem animacji i rozdziela prace przy realizacji wydarzenia.
a. Spotkanie po wydarzeniu dla oceny wydarzenia (albo zaraz po wydarzeniu „na
świeżo”, albo raz w miesiącu – ocena poprzedniego i przygotowanie następnego
wydarzenia)

5.8 Służby techniczne
META:
Osoby odpowiedzialne za służby techniczne Parafii do końca czerwca 2011 r.
podejmują skuteczną posługę w parafii, skutecznie wspierając realizację inicjatyw
parafialnych wynikających z podjęcia procesu odnowy.

UZASADNIENIE:

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
4. Zespół dbający o czystość w obiektach kościelnych
5. Zespół techniczny

