
PROGRAM DUSZPASTERSKI 

 

            Jest  to odpowiedź  na  wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, która stała się 

już „ruchem” odnowy Kościoła. Program, jako narzędzie dla już istniejących ruchów, 

stowarzyszeń, wspólnot podstawowych, grup modlitewnych i parafii w ich pracy 

ewangelizacyjnej. Możliwość zainicjowania nowych wspólnot modlitewno - 

ewangelizacyjnych. Współpraca z wielu innymi rzeczywistościami Kościoła. 

Kierunki ewangelizacji 

Pośród funkcji Kościoła bardzo ważna jest działalność ewangelizacyjna. Kościół określa dwa 

kierunki tej działalności... Pośród funkcji Kościoła bardzo ważna jest działalność 

ewangelizacyjna. Kościół określa dwa kierunki tej działalności: 

 „AD INTRA” – to jest ewangelizacja skierowana do wewnątrz w stosunku do swojej 

wspólnoty, czyli skierowana do samych chrześcijan, katolików. 

 „AD EXTRA” – ewangelizacja „ad extra” to działalność skierowana do ludzi na zewnątrz 

Kościoła, którzy nie są chrześcijanami, są poza Kościołem. 

 Kierunki te związane są z soborową definicją Kościoła. Sobór określa Kościół jako 

sakrament zbawienia całej ludzkości. To oznacza, iż Kościół służy zarówno swoim członkom, 

czyli tym, którzy zostali wszczepieni do jego wspólnoty, ochrzczonym, ale równocześnie ma 

zadanie wobec całego świata. Zadaniem Kościoła jest więc prowadzenie do zbawienia 

wszystkich ludzi, zarówno członków Kościoła jak też i tych, którzy do niego nie należą. 

Innymi słowy Kościół ma ewangelizować swoich członków i cały świat. 

 

 

Program Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 

Trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 realizowany będzie pod 

hasłem „Eucharystia daje życie”. Autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej 

przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w 

kolejnych latach skoncentrować się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej, Eucharystii 

jako tajemnicy celebrowanej i wreszcie – Eucharystii jako tajemnicy posłania i 

chrześcijańskiego świadectwa. 

W związku z tym pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica 

wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a 

trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”. 

Cele nowego programu: 

- cel formacyjny – głębsze poznanie wartości i znaczenia Eucharystii, 

- cel inicjacyjny – odnowa życia eucharystycznego, 

- cel ewangelizacyjny – zachęta do uczestnictwa we Mszy św. i adoracji eucharystycznej, 

- cel społeczny – miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia. 

Niedzielna Eucharystia powinna być dla wiernych źródłem eucharystycznego stylu życia, 

którego symbolem jest gest dzielenia się – łamanie chleba oraz gest służby – umywanie nóg. 

https://ekai.pl/search/Eucharystia+daje+%C5%BCycie/
https://ekai.pl/search/Sacramentum+caritatis/
https://ekai.pl/setki-tysiecy-osob-protestowalo-w-obronie-rodziny-i-dziecka-w-paryzu/
https://ekai.pl/setki-tysiecy-osob-protestowalo-w-obronie-rodziny-i-dziecka-w-paryzu/


Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała na ten rok 5 zeszytów tematycznych: 

Pierwszy, zeszyt teologiczno – pastoralny – ma charakter teoretyczny. 

Drugi – zeszyt homiletyczny – nie zawiera, jak podkreślił ks. Chromy, gotowych homilii. Jest 

to natomiast zbiór myśli wpisany w pewien klucz, który może pomóc w konstruowaniu 

dobrych homilii na przestrzeni całego roku liturgicznego. Materiały zawarte w zeszycie mogą 

być również inspiracją rozważań podejmowanych w ramach parafialnych Kręgów Biblijnych. 

Trzeci zeszyt – liturgiczny – to 12 scenariuszy wprowadzających do nabożeństw i Mszy św. 

sprawowanych w pierwsze czwartki miesiąca, skoncetrowanych wokół adoracji Jezusa 

Eucharystycznego i modlitwy za kapłanów. 

Czwarty zeszyt, katechetyczny, nie dotyczy, jak się może wydawać, katechezy w szkole, ale 

katechezy przyparafialnej, której ożywienie jest bardzo ważnym zadaniem duszpasterskim. 

Ks. Roman Chromy zaznaczył, że materiały zawarte w zeszycie przygotowane są z myślą o 

formacji członków parafialnych rad duszpasterskich, o pracy z rodzicami dzieci 

pierwszokomunijnych, podejmowanej w wielu parafiach w rytmie miesięcznym oraz o 

katechezie dla wiernych dorosłych, prowadzonej w ramach formacji różnych wspólnot. 

Piąty zeszyt, maryjny, zawiera inspiracje homiletyczne na święta i nabożeństwa maryjne a 

także materiały, które można wykorzystać jako konferencje podczas pielgrzymek, czy 

rozważania podczas adoracji eucharystycznych. 

  

  

Program na lata 2018-2022 

Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polsk, której przewodniczy abp Wiktor 

Skworc, pracuje nad nowym programem duszpasterskim, bowiem w tym roku kończy się 

czteroletni cykl realizowany od 2013 r. 

Najbliższe lata pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce upłyną pod znakiem pogłębiania 

tematyki dwóch sakramentów: bierzmowania i Eucharystii. Będzie to kontynuacja budowania 

świadomości chrzcielnej, aby każdy bierzmowany, każdy chrześcijanin miał tę świadomość, 

że ma być narzędziem działania Ducha Świętego, narzędziem przemiany świata. Duch Święty 

przychodzi do nas z bogactwem swoich darów, jesteśmy wyposażeni na drogę naszego życia 

chrześcijańskiego darami Ducha Świętego i powinniśmy je dla dobra wspólnoty spożytkować. 

 


