Być solą ziemi
Kościół domem i szkołą komunii
(Hasło programu KEP 2013)

Wspólny czas łączy nas
(Hasło trzeciego roku odnowy parafii)

Program duszpasterski
parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku
na rok 2012/2013

Malbork-Darłowo, czerwiec 2012

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+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.
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.
11 października 2012r. w Kościele Powszechnym rozpocznie się Rok Wiary. Będzie
to czas głębszej refleksji nad rolą wiary w naszym chrześcijańskim życiu i świadectwie
wobec świata.
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Część druga: PROGRAMOWANIE
Meta Roku duszpasterskiego 2012/2013

Do końca sierpnia 2013r. w ramach trzeciego roku odnowy wspólnoty
parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, wszyscy jej
mieszkańcy zostaną uwrażliwieni na wartość wspólnego przeżywania
czasu na drodze odnowy parafii przez wydarzenia ewangelizacyjne.
WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY

Do końca sierpnia 2013 r.

Do zakończenia przyszłych wakacji;

w ramach trzeciego 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
od wszystkich 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
podjęcia wspólnej drogi (przez obecność, wykonanie
wspólnego gestu, itp.) przy okazji kolejnych inicjatyw;

na wartość wspólnego
przeżywania czasu na
drodze

W trzecim roku odnowy zamierza się podkreślić, że
proponowane inicjatywy będą starały się dać takie
same możliwości wspólnego przeżywania czasu na
drodze odnowy wszystkim ochrzczonym
mieszkającym w Parafii, aby każdy mógł poczuć się
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zaproszony do wspólnej drogi odnowy;
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 z
innymi i trudność w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Wolą Bożą jest już samo nasze przebywanie razem. Potwierdzają to słowa
Psalmu Zobaczcie jak dobrze jest przebywać z braćmi
Pan Jezus powiedział: Gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w Imię Moje, tam
jestem pośród nich. (Mt 18,20)
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy pomóc ludziom doświadczyć wartości, że przeżywanie czasu „razem”
oznacza lepiej i pełniej. To buduje poczucie więzi międzyludzkich i wspólnotę.
PROPONOWANE INICJATYWY „MIESIĘCZNE” 2012/13:

1. Wspólny wyjazd – Pielgrzymka autokarowa do Gietrzwałdu – 9 września
2. Wspólne zainteresowania – Dzień Niepodległości – 11 listopada
3. Wspólny śpiew – Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
4. Razem pomagamy – Dzień Chorego - 11 lutego
5. Modlitwa – Wielki Piątek - 29 marca
6. Wspólne przeżycia – Rocznica Nawiedzenia Obrazu MBCz - 26 maja
7. Gościnność – Pielgrzymka Parafii NOP – 16 czerwca
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I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI

1.

Pielgrzymka autokarowa do Gietrzwałdu – 9 września 2012r.

Temat:

Razem pielgrzymujemy do Matki Bożej

Wartość:

Wspólny wyjazd

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną zaproszeni do wspólnego wyjazdu na
Odpust Matki Bożej Gietrzwałdzkiej poprzez udział w autokarowej pielgrzymce
lub przez przekazanie do parafii kartki z wypisanymi prośbami (intencjami) do
Matki Bożej, na których też wyrażą swoje pragnienie udziału w pielgrzymce,
choć nie mogą fizycznie pojechać. Uczestnicy pielgrzymki zawiozą te prośby do
Gietrzwałdu i wniosą je w procesji z darami na Eucharystii.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Wielu ludzi nie ma możliwości uczestniczenia w różnych pielgrzymkach, choć
mają takie pragnienie.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Życie nasze jest pielgrzymowaniem. Pan Bóg chce, aby również wspólne
uczestniczenie w pielgrzymkach było wyrazem naszego podążania do Boga we
wspólnocie.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy pomóc ludziom w udziale w pielgrzymce do Gietrzwałdu szczególnie
przez wartość udziału poprzez pielgrzymowanie „w duchu”.
HASŁO:

Razem pielgrzymujemy

GEST EWANGELIZACYJNY:

Mieszkańcy parafii są zaproszeni do wspólnego wyjazdu autokarem na Odpust
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w dniu 9 września. Mogą tego dokonać poprzez
udział w autokarowej pielgrzymce lub przez przekazanie do parafii kartki z
intencjami i wyrażeniem „dlaczego chciałbym pielgrzymować, mimo że nie mogę
pojechać”.
GEST LITURGICZY:

Litania z pragnień udziału w pielgrzymce odczytana podczas Dziękczynienia na
Mszach św. w niedzielę 9 września.
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2.

Dzień Niepodległości – 11 listopada 2012r.

Temat:

Patrioci na zwykły dzień

Wartość:

Wspólne zainteresowania

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na dostrzeganie wokół siebie osób,
które czynią bezinteresownie dobro bliźnim jako wyraz miłości do Ojczyzny, przez
gest „Patriota na co dzień” przy okazji Święta Niepodległości.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Patriotyzm nasz jest zwykle okazjonalny ujawniający się przy narodowych
świętach i wydarzeniach. Na co dzień zapominamy o jego wartości i znaczeniu.
Patriotyzm kojarzy nam się z bohaterskimi wspaniałymi czynami z historii
Polski. Pomijamy fakt, że patriotyzm objawia się w codziennym życiu dla dobra
Ojczyzny.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg chce naszej miłości do Ojczyzny. Pan Jezus płakał nad swoją Ojczyzną,
bo wiedział, co ją czeka (Łk 19,41-44)
W historii wielkim szczęściem dla naszych rodaków były powroty z wygnania
do ukochanej Polski po tragicznych latach tułaczki po obcej ziemi.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę):

Należy ludziom dopomóc w dostrzeganiu prawdziwych patriotów, którzy żyją
wokół nas, a z powodu ich skromności nie dostrzegamy ich. Patriotyzm objawia
się w codzienności przez czynienie dobra innym. Jest codzienny, ale nie tylko od
święta.
HASŁO:

Patriotą może być każdy

GEST EWANGELIZACYJNY:

Przy okazji Dnia Niepodległości wszystkie rodziny w parafii zostaną zaproszone do
dostrzeżenia wokół siebie osób, które czynią bezinteresownie dobro. Poproszone
zostaną, by na biało-czerwonej kartce dołączonej do Listu wypisać imię (tylko imię)
takiej osoby i czyn(y) świadczący o jej patriotyzmie. Kartkę przynosimy do
kościoła, by dołączyć ją do wystawy patriotycznej przygotowanej w kościele.
Rodziny zaproszone będą do przyniesienia na tę wystawę również pamiątek
świadczących o miłości do Ojczyzny oraz jej historii.
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GEST LITURGICZY:

Podczas Liturgii 11 listopada wszyscy zostaną zaproszeni do wspólnego
odśpiewania w intencji Ojczyzny pieśni „Boże coś Polskę” na zakończenie Mszy
św. i w intencji wszystkich tych patriotów „na co dzień”.
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3.

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2012r.

Temat:

Razem śpiewamy kolędy

Wartość:

Wspólny śpiew

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na wartość wspólnego śpiewu
przez zaproszenie do przeżycia rodzinnej liturgii Wigilii Bożego Narodzenia
według dołączonego do Listu schematu modlitwy przy stole oraz tekstu kolędy z
zachętą do wspólnego jej zaśpiewania.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Bardzo rzadko w gronie rodzinnym spędzamy czas na wspólnym śpiewie.
Zanika ten zwyczaj z różnych powodów. Trudno nam o robienie rzeczy
wspólnie. Zaczynamy się wstydzić nawet domowników. Wmówiono nam, że
nie mamy głosu i talentu. Że „normalny człowiek nie śpiewa”.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Kto śpiewa, ten podwójnie się modli. Wspólny śpiew jednoczy ludzi i łagodzi
obyczaje.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy ludziom pomóc przejść od niedoceniania wspólnego śpiewu do
odkrycia jego wartości poprzez radość wspólnego zaśpiewania kolędy podczas
Wigilii.
HASŁO:

Śpiewajmy razem

GEST EWANGELIZACYJNY:

Wszystkie rodziny otrzymają w liście „Bądźmy razem” schemat liturgii Wigilii
wraz z tekstem kolędy do wspólnego zaśpiewania jej przy stole i choince.
GEST LITURGICZY:

Bezpośrednio po Pasterce wspólne śpiewanie kolęd. Mężczyźni śpiewają
wybraną kolędę kobietom, kobiety mężczyznom, rodzice dzieciom a dzieci
rodzicom. Młodzież śpiewa wszystkim pozostałym.
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4. Dzień Chorego - 11 lutego 2013r.
Temat:

Cierpiący są wśród nas

Wartość:

Razem pomagamy

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na wartość wzajemnej pomocy
przez zaproszenie do wymienienia się modlitwą między zdrowszymi i chorymi
(chorzy pierwszopiątkowi) w parafii przy okazji Dnia Chorego.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

W parafii jest grupa chorych odwiedzanych przez księży w pierwsze piątki
miesiąca z Komunią św., którzy nie są zauważani przez innych parafian.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Wolą Bożą jest, by cierpienia chorych miały wartość dla całej wspólnoty.

„Każdy człowiek ma udział w Odkupieniu. Każdy też jest wezwany do uczestnictwa w owym
cierpieniu, przez które Odkupienie się dokonało. Jest wezwany do uczestnictwa w tym
cierpieniu, przez które każde ludzkie cierpienie zostało także odkupione. Dokonując
Odkupienia przez cierpienie, Chrystus wyniósł zarazem ludzkie cierpienie na poziom
Odkupienia. Przeto też w swoim ludzkim cierpieniu każdy człowiek może stać się
uczestnikiem odkupieńczego cierpienia Chrystusa.” (List Apostolski Do Chorych Jana
Pawła II Salvifici doloris nr 19)

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

Stworzenie okazji do wspólnej pomocy ludziom chorym przez docenienie
drobnego gestu solidarności i bycia duchowo z kimś cierpiącym.
HASŁO:

Cierpiący są wśród nas

GEST EWANGELIZACYJNY:

Zostanie sporządzona kompletna lista imion chorych odwiedzanych parafii przez
księży w I piątki miesiąca. W Liście „Bądźmy razem” będzie zachęta do
przekazania do parafii na kartce deklaracji modlitwy w intencji wybranej osoby
chorej z podanej listy. Po zebraniu deklaracji Ksiądz podczas wizyty powie
osobie chorej ile rodzin się za nią modli. Osoba chora zostanie zachęcona do
modlitwy i ofiarowania swojego cierpienia za te rodziny.
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GEST LITURGICZY:

Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej 15 lutego odczytane zostaną przy
stacjach imiona chorych i odmówiona krótka modlitwa za nich, by swoje
cierpienia łączyli z cierpieniami Pana Jezusa i ofiarowali je za naszą wspólnotę
parafialną.
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5.

Wielki Piątek

- 29 marca 2013r.

Temat:

Modlimy się razem

Wartość:

Wspólna modlitwa

META:

Wszyscy parafianie zostaną uwrażliwieni na wartość wspólnej modlitwy przez
gest udziału we wspólnej Adoracji w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką
Sobotę według wyznaczonych ulic. Jednocześnie zostaną zaproszeni do
przekazania na kartkach swoich intencji, które będą odczytane podczas
nocnego czuwania. Na kartce powinna znaleźć się także ulica, aby można było
intencję odczytania podczas czuwania w odpowiedniej godzinie.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (tacy jesteśmy):

Brakuje w parafii wspólnej modlitwy adoracyjnej i wzajemnej za siebie.
Wprawdzie są do tego okazje, ale w modlitwie tej bierze udział bardzo mała
grupa osób. Wartość modlitwy indywidualnej przysłania modlitwę
wspólnotową.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Jezus powiedział :
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 19-20)
oraz:
A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był
otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja
to spełnię. (J 14, 13-14)
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę):

Należy pomóc ludziom w docenieniu wspólnej modlitwy przez stworzenie
okazji do modlitwy w konkretnych naszych intencjach przez naszych
sąsiadów, tak jak my chętnie modlimy się za innych w ich intencjach.
HASŁO:

Modlitwę mnożymy razem

GEST EWANGELIZACYJNY:

Podczas wspólnej Adoracji w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę
według wyznaczonych ulic prowadzona będzie przez wspólnoty modlitwa z
wykorzystaniem intencji przekazanych wcześniej na kartkach.
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6. Rocznica Nawiedzenia Obrazu MB Cz
Temat:
Wartość:

- 26 maja 2013r.

Razem wspominamy
Wspólne przeżycia

META:

Wszyscy parafianie zostają uwrażliwieni na wartość wspólnych przeżyć przez
stworzenie okazji do przypomnienia ubiegłorocznego Nawiedzenia jako
ważnego wydarzenia duchowego, przy okazji obchodów rocznicy.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Często zapominamy o rocznicach wydarzeń religijnych. Nie mamy okazji do
wspólnego ich wspominania i celebrowania. Czas tak szybko biegnie i łatwo
zapominamy.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Jezus zauważa, że nasze życie składa się z codziennych spraw i
wyjątkowych wydarzeń, które pozwalają nam doświadczyć głębszego
znaczenia naszego życia. Te wydarzenia tworzą historię. Wydarzenia religijne
tworzą naszą historię zbawienia.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy pomóc ludziom w docenieniu wydarzeń, które tworzą ich historię
życia poprzez podkreślanie ich związku z naszym zbawieniem.
HASŁO:

Bukiet naszych wspomnień

GEST EWANGELIZACYJNY:

Udekorowanie w mieszkaniu obrazu Matki Bożej i rodzinne odmówienie
modlitwy do Matki Bożej (np. Zdrowaś Mario, Litania) według załączonego do
Listu schematu. Przy tym rozmowa o wydarzeniu Nawiedzenia sprzed roku w
naszej parafii i mieście. Czy pamiętamy o co prosiliśmy Matkę Bożą i w tej
intencji odmówmy modlitwę. Znak krzyża na zakończenie.
GEST LITURGICZY:

Przynosimy kwiatek na Mszę św. niedzielną dla Najlepszej Matki Maryi.
Przed Mszą św. zaprosimy, by osobiście złożyć kwiat przed obrazem MB
Częstochowskiej, który peregrynuje po rodzinach w parafii (włożenie do
przygotowanego flakonu).
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7.

Pielgrzymka Parafii NOP – 16 czerwca (17-18 sierpnia 2013r.)

Temat:

Razem ugościmy pielgrzymów

Wartość:

Gościnność

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii zostaną uwrażliwieni na wartość gościnności
przez zaproszenie do konkretnego włączenia się w przyjęcie pielgrzymów z
parafii NOP przy okazji Niedzieli Gościnnych Parafian (16 czerwca).
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Rzadko kiedy gościmy osoby nam nieznane. Gościnność odchodzi w
zapomnienie i zawęża się do najbliższych. Mniej ufamy sobie wzajemnie i
nieznajomym.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Jezus pragnie, abyśmy byli otwarci na drugiego człowieka: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25,40)
Tradycja biblijna ukazuje wiele przykładów gościnności. Abraham przyjął
trzech Nieznajomych, a w nich samego Boga, za co otrzymał
błogosławieństwo. Wdowa przyjęła Eliasza do swego, a Pan Bóg
pobłogosławił i ocalił ją i syna od głodu.
Znamy staropolskie powiedzenie: Gość w dom – Bóg w dom.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom dostrzec wartość gościnności i otwarcia się na przyjęcie
drugiego człowieka poprzez zaproszenie wszystkich mieszkańców parafii do
włączenia się w organizację Pielgrzymki Parafii Ruchu dla Lepszego Świata, aby
doświadczyć, że Poznając drugiego człowieka ubogacamy się. Goszcząc innych nie
tracimy, ale zyskujemy.
HASŁO:

Gość w dom – Bóg w dom

GEST EWANGELIZACYJNY:

Przypomnieć sobie sytuację, gdy ktoś nas miło ugościł. Mamy teraz okazję
ugościć innych, gdy przyjadą osoby z innych parafii. Przygotujmy się każdy na
swoją miarę i swoje możliwości. Postąpmy według zasady Gość w dom – Bóg w
dom. Potrzebne są różne posługi. Zachęcamy, by chętnym sercem włączyć się w
ten gest gościnności. 16 czerwca 2013 przedstawimy w Liście listę możliwości
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włączenia się w przygotowanie i przeżycie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Parafii
Ruchu dla Lepszego Świata.
GEST LITURGICZY:

23 czerwca na Mszach św. wniesienie w procesji z darami deklaracji
parafian włączających się w gościnność. Wcześniej posłańcy zbiorą
deklaracje.
======================================================
II. STRUKTURY
1. Duszpasterstwo środowiskowe
PROBLEM: Nie współpracują ze sobą grupy i wspólnoty parafialne.
META: Do sierpnia 2013r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość bycia razem
przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń ewangelizacyjnych w
ramach trzeciego roku procesu Odnowy.
INICJATYWY:
1. Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2012r. ukazujące grupom możliwość
praktycznego włączenia się w przygotowanie Wydarzeń w ciągu najbliższego
roku duszpasterskiego.
2. Spotkanie wspólnot podsumowujące i oceniające ich zaangażowanie w roku
duszpasterskim bezpośrednio w sierpniu 2013r. po Pielgrzymce Parafii.

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

3. Struktury realizacji wydarzeń całości
PROBLEM: Zaniedbujemy ocenę Wydarzeń po ich przeżyciu.
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META: PZK zostanie uwrażliwiony na prawdę, że czas poświęcony na
podsumowanie i ocenę Wydarzenia ubogaca nas poprzez zdobywanie
doświadczenia podczas realizacji Wydarzeń ewangelizacyjnych.
INICJATYWY:
1. Na każdym spotkaniu przygotowującym Wydarzenie odbędzie się ocena
poprzedniego.

4. Struktury komunikacji
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 trzeciego roku realizacji
Programu odnowy parafii .
INICJATYWY:
1. Zachęta wszystkich do udziału w listopadowej sesji dla posłańców (16-18
listopada 2012r.)
2. Propagowanie prawdy, że im więcej nas będzie tym mniej będzie wymagało
to zaangażowania jednostek m.in. w Biuletynie Parafialnym, plakaty.
******
PROBLEM: Nie formujemy odpowiednio posłańców.
META: Posłańcy zostaną uwrażliwieni na wartość udziału w spotkaniach
formacyjnych w najbliższym roku duszpasterskim.
INICJATYWY:
1. Na spotkaniu integracyjnym przy grilu w lipcu
2. Podczas sesji listopadowej
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.
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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.
INICJATYWY:
1. Podczas spotkania z posłańcami zbierane będą relacje z ich rozmów z
parafianami o poprzednim Wydarzeniu.
2. Redagowanie świadectw do Listu „Bądźmy razem”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOTATKI WŁASNE:
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