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WPROWADZENIE
Główne idee Archidiecezjalnego programu duszpasterskiego
na rok 2010/2011
Motto biblijne

W komunii z Bogiem

„Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was” ( J 15,1.4).
Te proste słowa objawiają nam tajemniczą więź, łączącą Pana Jezusa z Jego
uczniami. Jest to komunia żywa i ożywiająca, która sprawia, że chrześcijanie nie
należą do siebie, ale są własnością Chrystusa, tak jak latorośle wszczepione w winny krzew.
Dalej Jezus mówi: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15,5).
Z jedności chrześcijan z Chrystusem wywodzi się jedność między chrześcijanami.
Wszyscy oni bowiem są pędami jednej Winorośli, czyli samego Chrystusa. Jezus
ukazuje tę jedność jako cudowne odbicie i tajemnicze uczestnictwo w miłości,
która łączy w jedno Ojca, Syna i Ducha Świętego. I o tę jedność prosi w swojej
modlitwie: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).
Otóż właśnie ta jedność stanowi tajemnicę Kościoła, jak przypomina Sobór Watykański II, cytując słynne słowa św. Cypriana: „cały Kościół okazuje się jako »lud
zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego«” (ChL 18).

KONTEKST DUSZPASTERSKI
Tegoroczny Program duszpasterski „W komunii z Bogiem” rozpoczyna trzyletni cykl (2010–2013) pracy Kościoła w Polsce, cykl, któremu przyświeca hasło Kościół domem i szkołą komunii. W kolejnych trzech latach, dzięki łasce Bożej, pragniemy zrealizować następujące cele ogólne Programu:
– odkrywać i pogłębiać duchowość komunii,
– odnawiać i wzmacniać struktury komunijne Kościoła,
– krzewić duchowość komunii,
– duszpastersko troszczyć się o rodzinę.
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Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013 inspiruje wierzących do odkrywania istoty komunii, czyli jedności człowieka z Bogiem, by dalej
budować i umacniać na tym doświadczeniu wiary struktury komunijne (biskupi
– kapłani – osoby życia konsekrowanego – wierni świeccy; diecezja – dekanat –
parafia – rodzina) i czynić je narzędziem ewangelizacji.
Na okres trzech lat pracy duszpasterskiej w Programie zaproponowano pieśń,
która pokazuje prawdę o Kościele – „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”.
Niech tekst ten towarzyszy nam w liturgii Mszy Świętych, podczas nabożeństw
i spotkań formacyjnych.
W drugim roku realizacji Programu jest planowany I Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, a w trzecim – I Krajowy Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich. W trzyletnim cyklu Programu pragniemy zainicjować w różnych
środowiskach (nie tylko kościelnych) dyskusję na temat troski o prawdziwe oblicze niedzieli. Niemałym sukcesem Programu byłoby stworzenie w przeciągu trzech
lat pewnej koalicji podmiotów, którym zależałoby na tym, by niedziela była przeżywana jako Dzień Pański, dzień dla rodziny, czas wypoczynku i zaangażowania
społecznego.
W Programie zawarto projekty duszpasterskie na każdy rok pracy – do wykorzystania we wspólnotach. Zostały one tak przygotowane, by stanowiły propozycję
dla rodzin, parafii oraz diecezji.

CELE PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA ROK 2010/2011
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•
•
•
•
•

Odkrywanie Boga objawiającego się w słowie Bożym.
Inicjacja do dojrzałego przyjęcia słowa Bożego.
Odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem.
Kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego.
Duszpasterska troska o rodzinę.

•
•
•
•

Słowo Boże.
Osobowa więź chrześcijanina z Bogiem (życie sakramentalne, modlitwa).
Wspólnotowy wymiar chrześcijańskiego życia duchowego.
Maryja, Mistrzyni życia duchowego.

TREŚCI

REALIZACJA

• Msza Święta niedzielna.
• Szkoły słowa Bożego i modlitwy w diecezjach (wykorzystanie doświadczeń
Dzieła Biblijnego, Ruchu Światło-Życie, szkół nowej ewangelizacji…).
• Katecheza inicjacyjna w parafiach.
• Wspólnotowe przeżywanie sakramentów świętych (np. nabożeństwa pokutne).
• Położenie akcentu na modlitwy wspólnotowe, zwłaszcza Eucharystię,
a także wspólnotowe celebrowanie liturgii godzin ze świeckimi czy nabożeństwa pokutne.

ŚRODKI REALIZACJI CELÓW DUSZPASTERSKICH
Martyria
• Homilie niedzielne oparte na tegorocznym programie przepowiadania.
• Komentarze do czytań niedzielnych.
• Rekolekcje parafialne.
• Rekolekcje szkolne z wykorzystaniem propozycji publikowanych w „Katechecie”.
• Katecheza szkolna dzieci i młodzieży.
• Katecheza parafialna.
• Katecheza dorosłych, zwłaszcza przed chrztem świętym.
• Działalność grup biblijnych (wykorzystanie „Kręgu Biblijnego” i „Przeglądu Biblijnego”).
• Medytacje oparte na materiałach przygotowanych na Narodzenie Pańskie
i Paschę.
• Media, zwłaszcza Radio Emaus, „Przewodnik Katolicki”, „Miłujcie się”,
„Msza Święta” oraz prasa parafialna.
Liturgia
• Ukazywanie słowa Bożego i sakramentów jako źródła komunii z Bogiem.
• Troska o przygotowanie do sakramentów, zwłaszcza chrztu i pokuty.
• Celebracje nabożeństw pokutnych (patrz: Projekt duszpasterski).
• Troska o przygotowanie młodzieży w małych grupach do sakramentu
bierzmowania.
• Odkrywanie Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej, jako szkoły komunii.
• Modlitwa za rodziny (szczególnie w okresie Narodzenia Pańskiego oraz
pomiędzy Dniem Matki a Dniem Dziecka).
• Celebracje jubileuszy małżeńskich.
• Wykorzystanie Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie oraz czytań z Lek-
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cjonarza do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie (Pallottinum, Poznań 1998).
• Uroczyste celebrowanie w parafiach tygodnia modlitw przed Pięćdziesiątnicą oraz Wigilii i niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
• Komentarze podczas procesji Bożego Ciała (patrz: Projekt duszpasterski).
• Wspólna modlitwa – liturgia godzin w parafii (patrz: Projekt duszpasterski):
– I nieszpory niedzielne w Adwencie i Wielkim Poście,
– Triduum Paschalne,
– tzw. oktawa Bożego Ciała – nieszpory o Eucharystii,
– spotkania grup duszpasterskich, parafialnych rad duszpasterskich czy
ekonomicznych, duszpasterstwa młodych.
• Modlitwa w rodzinie (patrz: Projekt duszpasterski).
• Medytacja nad obrazami biblijnymi (patrz: Projekt duszpasterski).
• Życie duchowością chrztu.
Diakonia
• Stała formacja prezbiterów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich
do dojrzałości chrześcijańskiej, do realizacji powołań w duchu służby.
• Podejmowanie współpracy między duchownymi i świeckimi w ramach istniejących struktur (np. parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne, służba liturgiczna, grono katechetów, animatorzy grup duszpasterskich).
• Ożywianie działalności parafialnych i szkolnych zespołów Caritas.
• Tworzenie nowych parafialnych i szkolnych zespołów Caritas.
• Dostrzeganie i otoczenie opieką ofiar obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz powodzian.
• Troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli (patrz: Projekt duszpasterski).
• Uaktywnienie duszpasterstwa rodzin; formacja małżeństw w ramach przygotowania dzieci do sakramentów.

Kontynuacja szczególnych działań duszpasterskich w archidiecezji
• Katecheza dorosłych – powołanie Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, ożywianie i udoskonalanie istniejących form katechezy dorosłych w parafiach.
• Formacja biblijna (kontynuacja działań Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II – Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących, Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej, Studium Formacji Biblijnej, warsztaty i rekolekcje biblijne,
adwentowe medytacje nad obrazami biblijnymi…).
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• Roczna Szkoła Ewangelizacji (kontynuacja działań Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Barnaby – dwa
ośrodki: Leszno i Buk).
• Szkoła Formacji Duchowej (kontynuacja spotkań w domu rekolekcyjnym
na Morasku).

Nowe projekty duszpasterskie
Rodzina
Słowo Boże w rodzinie (patrz: Projekt duszpasterski).
Chrześcijańskie świętowanie niedzieli (patrz: Projekt duszpasterski).
Parafia
Liturgia godzin w parafii (patrz: Projekt duszpasterski).
Nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią (patrz: Projekt duszpasterski).
Archidiecezja
Posługa lektora i akolity (patrz: Projekt duszpasterski).
Życie duchowością chrztu.

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO
NA ROK 2010/2011

W komunii z Bogiem
Realizując zadania szczegółowe proponujemy zachować przyjęty schemat, oparty na podstawowych okresach liturgicznych i czterech obszarach działania, które koncentrują się wokół rozwoju człowieka, wspólnoty, kultury oraz wiary.
CZŁOWIEK (Adwent i Narodzenie Pańskie) – Chrystus w komunii z człowiekiem
WSPÓLNOTA (Wielki Post) – Wspólnota darem komunii z Bogiem
WIARA (Okres paschalny) – Wiara świadectwem komunii z Bogiem
KULTURA (Okres zwykły) – Kultura owocem komunii z Bogiem
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