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Dziesiąty  rok  I - ego etapu  realizowania
Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafii  2022– 2023

Hasło tego roku :

„W mocy Ducha odkrywamy wartość wspólnoty Kościoła”

ODKRYJ SWOJĄ MISJĘ W PARAFII 



Świadectwa wiary
    Z tegorocznej pielgrzymki „Ruchu dla Lepszego Świata“ wróciłam
podbudowana duchowo. Razem z mężem uczestniczyłam już piąty raz
w  spotkaniu  przedstawicieli  parafii  realizującej  Parafialny  Program
Odnowy  i  Ewangelizacji.  W tym  roku  gospodarzem  była  parafia  w
Malborku. Ten czas trzech dni nie był dla mnie na pewno stracony. Choć
czułam zmęczenie długą jazdą, to zwyciężała radość i pokój w sercu.
Wśród gospodarzy dało się zauważyć głębokie  wzruszenie  z powodu
przyjazdu  pielgrzymów.  Warto  przeżyć  takie  chwile,  aby  budować
jedność międzyludzką także i w naszej parafii. Ja dziękuję Panu Bogu za
ten  błogosławiony  czas,  który  pozwolił  mi  umocnić  wiarę,  pogłębić
więzy małżeńskie i doświadczyć radości ze wspólnoty z innymi. Teraz
pełna  zapału  i  wiary  chcę  włączyć  się  czynnie  i  jak  najowocniej  w
duszpasterskie inicjatywy w naszej parafii.                                   Elżbieta

  Biorąc  udział  wraz  z  dziećmi  w  pielgrzymce  doznałam  wielu
radosnych chwil. Ubogaciłam się wiarą ludzi w Boga i doświadczyłam
jedności z  innymi.  Czas przeżyty w harmonii  z  innymi był dla mnie
motywacją do budowania jedności we wspólnocie parafialnej. Również
zaangażowanie młodzieży było czymś, co spowodowało, że nie mogłam
powstrzymać  radości  i  wzruszenia  jakiego  tam  doznałam.

       Janina

Drodzy Parafianie !

    „Wierzę w Kościół Chrystusowy“ – to hasło programu duszpasterskiego
Kościoła w Polsce na rok 2022/2023. Rozpocznie się on w pierwszą niedzielę
adwentu, w tym roku 27 listopada. Podejmowane w nim będą m.in. podstawowe
treści  związane z wiarą w Kościół,  oczekiwaniami wyrażanymi przez papieża
Franciszka, a także to wszystko, co zrodziło się w duchu procesu synodalnego.
Rozpoczynając  Nowy  Rok  Duszpasterski  jak  i  kolejny  Programu  Odnowy  i
Ewangelizacji  naszej  parafii  zachęcamy  wszystkich  parafian  do  podjęcia
aktywnej współpracy w budowaniu wspólnoty Kościoła. Wymaga to od nas,
by  włączyć   się  czynnie  i  duchowo  w  kolejne  wydarzenia  duszpasterskie
proponowane w naszej parafii. 
      Pierwsze Wydarzenie zachęca nas, byśmy odkryli swoje miejsce i misję
w parafii. Wielkim i ubogacającym odkryciem będzie uświadomienie sobie, że
wszyscy jesteśmy duszpasterzami. To właśnie Jezus nas wybrał byśmy byli



rybakami ludzi.  „Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,  których ty
będziesz mógł przyprowadzić do Chrystusa. Bo wiele jest serc, które czekają na
Ewangelię“.  Słowa  współczesnej  pieśni  oazowej  są  piękną  motywacją  do
zaangażowania  ewangelizacyjnego  w przestrzeni  Kościoła  Powszechnego,  a
szczególnie swojej parafii. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą, by nie być
obojętnym  na  wysiłki  ewangelizacyjne  związane  z  kolejnymi  Wydarzeniami
Parafialnymi w Nowym Roku Duszpasterskim. 
    Zachęcamy wszystkich do zorganizowania spotkania rodzinnego, na którym
nastąpi  dzielenie  się  refleksją  nad  tym,  jak  przeczytane  fragmenty  Pisma
Świętego do nas przemówiły, odpowiadając na  podane pytania w Liście nr. 51
w Niedzielę rozpoczęcia Roku Duszpasterskiego.

Teksty Pisma Świętego do przeczytania w naszych rodzinach

1.„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście  szli  i  owoc przynosili,  i  by  owoc wasz trwał  –  aby  Ojciec  dał  wam
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali. [J 15,16-17]

2.„W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im
brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto  uwierzy  i  przyjmie  chrzest,  będzie  zbawiony;  a  kto  nie  uwierzy,  będzie
potępiony. [Mk 16, 14-16]

3.„Wtedy  Jezus  podszedł  do  nich  i  przemówił  tymi  słowami:  Dana  Mi  jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając  im  chrztu  w  imię  Ojca  i  Syna,  i  Ducha  Świętego.  Uczcie  je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata. [Mt 28,18-20]

4.„Czynić Kościół - Parafię domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie
czeka  nas w rozpoczynającym się tysiącleciu,  jeśli  chcemy pozostać wierni
Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania
świata.”(NMI 43)

5.„Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia,
gdypozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej
prawdziwej istoty. W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem
ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może powstrzymać
pragnienie przekazania jej innym?” (EG 8)



Rozpoczęcie Roku Duszpasterskiego - 25.09.2022 r.
„WSZYSCY JESTEŚMY DUSZPASTERZAMI”    

Gest  ewangelizacyjny:  Kilka  dni  wcześniej  umówmy  spotkanie  rodzinne,
najlepiej  w  dniu  wydarzenia  ewangelizacyjnego.  Rozpocznijmy  spotkanie,
śpiewem, „Pan kiedyś stanął  nad brzegiem“ [lub  inną znaną nam pieśnią],  i
wspólną głośną modlitwą „Ojcze Nasz“. Następnie siadamy i czytamy podany
fragment Pisma św. Robimy chwilę milczenia na zastanowienie się nad tym co
nam mówi Słowo Boże na temat naszej misji w tym Roku Duszpasterskim w
naszej Parafii, następnie dzielimy się naszymi przemyśleniami, odpowiadając na
pytania: -  Czy mam świadomość, że od swojego chrztu jestem powołany do
misji  ewangelizacyjnej?  -  Co powinniśmy  zrobić  aby  głębiej  zrozumieć  jaką
misję wyznaczył mi Jezus w mojej rodzinie i parafii? - Czy my w naszej Rodzinie
pełnimy misję troski o siebie nawzajem i w czym się to przejawia? - Co możemy
zrobić aby okazywać sobie więcej troski  i  wsparcia w rodzinie,  sąsiedztwie i
parafii aby wspólnie zbliżać się do Boga?

Gest  podczas  liturgii.  W  czasie  Mszy  św.  (np.  po  homilii)  przedstawienie
członków  PZK,  rejonowych,  posłańców  oraz  wszystkich  innych  animatorów
Grup i  współpracowników duszpasterskich i  polecenie ich oraz posługi,  którą
pełnią  modlitwom  wiernych.  Przed  błogosławieństwem  ogólnym  uroczysta
modlitwa nad członkami zespołu i posłańcami z wyciągniętymi rękami kapłana i
wszystkich  uczestników  liturgii,  która  jednocześnie  jest  posłaniem  ich  na
następny  rok  służby.  Na  czas  tej  modlitwy  członkowie  Zespołu  i  Posłańcy
wychodzą na środek świątyni, po tym następuje błogosławieństwo indywidualne.

Na znak pokoju zwróćmy się do siebie i powiedzmy słowa: „Wszyscy jesteśmy
duszpasterzami“.

Za przygotowanie Liturgii     Wydarzenia w Niedzielę 25 września 2022 r.
odpowiadają następujące rejony: 

                    godz.   8.30 – rejon I     ( Jawidz )      
  godz. 10.00 – rejon III  ( Rokitno )

             godz. 11.30 – rejon II    ( Jawidz  )
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