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PROGRAM DUSZPASTERSKI 
NA LATA 2013/2014

 HASŁO
Wierzę w Syna Bożego

 ZAŁOŻENIA
•	 Proponowany	program	jest	pierwszym	rokiem	realizacji	nowego	

cyklu:		Przez	Chrystusa,	z	Chrystusem,	w	Chrystusie.	Przez	wiarę	
i	chrzest	do	świadectwa.	

•	 Celem	podstawowym	programu	jest	podjęcie	działań	zmierzają-
cych	do	przyjęcia	i	ożywienia	osobistej	wiary	w	Syna	Bożego,	za-
korzenionej	w	łasce	Chrztu	świętego,	która	owocuje	zaangażowa-
niem	w	życie	wspólnoty	i	świadectwem	życia	chrześcijańskiego.

 PRIORYTETY
•	 Słowo	Boże	–	propagowanie	Biblii	jako	Słowa	Bożego,	ukazywa-

nie	jej	ważności	w	życiu	chrześcijańskim	oraz	pogłębianie	ducho-
wości	biblijnej.

•	 Ewangelizacja	 –	 przekaz	wiary	 –	 podjęcie	 działań	 preewangeli-
zacyjnych	 i	 przeprowadzenie	 rekolekcji	 kerygmatycznych	 oraz	
wsparcie	wiernych,	by	mogli	znaleźć	swoje	miejsce	we	wspólno-
tach.

 W	rozwoju	wiary	i	dawaniu	świadectwa	z	pomocą	przychodzi	naśla
dowanie	Chrystusa.	Ono	ma	kształtować	myśli,	uczucia,	całą	działalność	
wierzącego,	aby	stał	się	„drugim	Chrystusem”.	Ma	przeniknąć	całe	życie	
przez	gorliwe	rozpamiętywanie	 Jego	życia,	zjednoczenie	z Nim	w po-
stawie	całkowitego	oddania,	w miłości	doskonałej	i ofiarnej,	w podda-
niu	Mu	swojego	rozumu	i swojej	woli,	w świadomości	Jego	obecności	

PROGRAM DUSZPASTERSKI 
NA LATA 2013-2017

 HASŁO
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.

Przez wiarę i chrzest do świadectwa

 ZAŁOŻENIA
•	 W	związku	z	1050.	rocznicą	Chrztu	Polski,	propozycja	programu	

skoncentrowana	 jest	wokół	 sakramentu	chrztu	świętego.	Wspo-
mnienie	i	świętowanie	tego	wydarzenia	staje	się	okazją	do	pogłę-
biania	życia	w	łasce	chrztu	św.

•	 Program	pragnie	podjąć	zaproszenie	do	nowej	ewangelizacji.

 CELE
•	 Ewangelizacyjny	–	pogłębianie	osobistej	więzi	z	Jezusem	Chrystu-

sem	poprzez	pogłębione	poznanie,	pełniejsze	pokochanie	i wier-
niejsze	naśladowanie.

•	 Inicjacyjny	–	uświadomienie	i	podjęcie	łaski	sakramentów	inicja-
cji,	przede	wszystkim	chrztu	św.

•	 Formacyjny	 –	 kształtowanie	 postaw	 duchowych	 i	 moralnych	
zgodnych	z	wyznawaną	wiarą:	zaangażowanie	w	życie	Kościoła,	
świadectwo	życia	chrześcijańskiego.

•	 Społeczny	–	wraz	ze	świętowaniem	1050.	Rocznicy	Chrztu	Pol-
ski	 pełniejsze	 uświadomienie	 i	 podjęcie	 odpowiedzialności	 za	

kształtowanie	w	duchu	wiary	życia	rodzinnego,	społecznego,	za-
wodowego.	(…)

	 W	pierwszą	niedzielę	Adwentu	2013	roku	rozpoczniemy	realiza-
cję	nowego,	czteroletniego	Programu	duszpasterskiego,	który	został	
przygotowany	przez	Komisję	Duszpasterstwa	Konferencji	Episkopatu	
we	współpracy	ze	Stowarzyszeniem	Pastoralistów	Polskich.	Program	
nawiązuje	do	1050.	rocznicy	Chrztu	Polski,	którą	będziemy	przeży-
wać	w	2016	roku.	Świętowanie	tej	rocznicy	jest	ważne,	ale	nie	może	
być	celem	samym	w	sobie.	Znajomość	naszej	przeszłości	pozwala	nam	
odkrywać	i	doceniać	chrześcijańskie	korzenie,	z	których	wyrastamy.	
To	z	kolei	ma	służyć	patrzeniu	na	teraźniejszość	przez	pryzmat	wiary	
w	Boga,	by	w	konsekwencji	budować	naszą	przyszłość	na	fundamen-
cie	doświadczenia	życiowego	spotkania	z	Jezusem	Chrystusem.	Chce-
my,	 by	wspomnienie	 historycznego	wydarzenia	 o	 fundamentalnym	
znaczeniu	dla	chrześcijaństwa	i	państwowości	na	naszej	ziemi,	jakim	
było	przyjęcie	chrztu	przez	naszych	pierwszych	władców,	stało	się	im-
pulsem	do	odnowienia	 i umocnienia	naszej	wiary.	Hasłem	nowego	
Programu	duszpasterskiego	 są	 słowa:	 „Przez	Chrystusa,	 z	Chrystu-
sem,	w	Chrystusie.	Przez	wiarę	i	chrzest	do	świadectwa”.	Dynamika	
programu	prowadzi	nas	przez	doświadczenie	wiary,	nawrócenia	oraz	
chrztu	 ku	 postawie	 apostolstwa.	 Zastanawiające	 jest,	 że	 większość	
współczesnych	 ruchów	odnowy	Kościoła	 żyje	duchowością	Chrztu.	
Ich	celem	staje	się	doprowadzenie	dorosłego	chrześcijanina	do	odno-
wienia	przymierza	chrzcielnego,	a	co	za	tym	idzie,	do	odkrycia	god-
ności	i	zadań,	które	się	z	nim	wiążą.	(…)

•	 Katecheza	dorosłych	przed	chrztem	dziecka	–	rozszerzenie	i	po-
głębienie	katechezy	rodziców	i	chrzestnych	przed	chrztem	dziec-
ka.	(…)

	 Pierwszy	rok	(2013/2014)	nowego	cyklu	Programu	duszpaster-
skiego	przeżywać	będziemy	pod	hasłem	„Wierzę	w	Syna	Bożego”.	Na	
początku	drogi	prowadzącej	ku	odnowieniu	i	wzmocnieniu	ducho-
wości	 chrzcielnej,	mocny	 akcent	 stawiamy	na	wiarę:	 „Kto	 uwierzy	
i	przyjmie	chrzest	będzie	zbawiony”	(Mk	16,16).	Będzie	 to	swoista	
kontynuacja	Roku	Wiary,	ale	tym	razem	akcent	położony	na	keryg-
mat;	jego	treść,	znaczenie		i	możliwości	wykorzystania		w	posłudze	
pastoralnej.	Najprościej	definiując,	kerygmat	to	zbawcze	przesłanie,	
zawarte	w	Biblii,	zawierające	obietnicę	zbawienia	i	wzywające	czło-
wieka	do	wiary	i	przemiany	życia	w	Bogu.	Z	tym	zbawczym	przesła-
niem	nierozdzielnie	związana	jest	ewangelizacja,	czyli	 takie	głosze-
nie	 kerygmatu,	 które	 doprowadza	 człowieka	 do	 podjęcia	wyraźnej	
decyzji	wiary	 i	wejścia	w	osobistą	 relację	 z	Bogiem	we	wspólnocie	
Kościoła.	(…)

WIERZĘ	W	SYNA	BOŻEGO

PRZEZ	CHRYSTUSA,	Z	CHRYSTUSEM,	W	CHRYSTUSIE.
PRZEZ	WIARĘ	I	CHRZEST	DO	ŚWIADECTWA

Program	duszpasterski	Kościoła	w	Polsce	na	lata	201312017
Poznań	2013

w  drugim	 człowieku.	W	 praktyce	 codziennego	 życia	ma	 to	 oznaczać	
nieustanne	 odkrywanie	 obecności	Mistrza	 oraz	 ustawiczne stawianie	
pytania,	kim	On	jest.	Czy	staje	się	światłością,	która	oświeca,	mocą,	ży-
ciem?	To	również	może	oznaczać	rezygnację	z samego	siebie,	z dóbr	du-
chowych	i materialnych,	przyjmowanie	upokorzeń	oraz	podejmowanie	
pokuty	 za	 innych.	Pragnieniu	naśladowania	Chrystusa	musi	 towarzy-

(…) będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2): w Nim 
znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. (…) W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawie-
nia, znajdują pełne światło przykłady wiary, które naznaczyły te dwa tysiące lat naszej historii zbawienia. 

(Benedykt	XVI,	Porta Fidei,	n.	13)

Naśladowanie Chrystusa*
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cha, tym mniejszymi jego sprawami Bóg się interesuje.	Trzeba	pokochać	
Chrystusa,	więcej niż przedtem,	bo	dla	Niego	nie	ma	„za	małych”	spraw.	
Oddanie	Mu	się	z miłości	może	wyrażać	się	w trojaki	sposób,	obejmując	
całą	ludzką	zdolność	miłowania	na	świecie:	w miłości	dziecka	do	Ojca,	
w miłości	oblubieńczej	i	w miłości	braterskiej,	względnie	siostrzanej.	To	
właśnie	z takiej	miłości,	opartej	na	oddaniu	się	Bogu,	wierzący	zyskuje	
największą	korzyść	dla	swojej	duszy,	życia	i całego	rozwoju.	To	również	
strzeże	przed	egoistycznym	zamykaniem	się	w sobie,	zajmowaniem	się	
sobą,	ponieważ	nie	można	do	końca	zrozumieć	 siebie	bez	Chrystusa.	
On	daje	pomoc,	oświeca,	umacnia	słusznym	strachem,	aby	uznać	Boga	
za	Ojca.	Obie	 strony	dają	 z miłości	 tyle,	 ile	mają	 i mogą	dać.	Miłość	
Chrystusa	jest	miłością	całkowitą,	obejmującą	do	tego	stopnia,	że	można	
odpowiedzieć	na	Jego	miłość	tylko	miłością	doskonałą	poprzez	dosko-
nałe	zjednoczenie	z Nim	na	ziemi,	a ostatecznie	w wieczności.	W takiej	
relacji	ważne	 jest	pragnienie,	aby	zabolało	 to	wszystko,	co	w człowie-
ku	 jest	złe,	aby	budziło	żal	za	wszystkie	popełnione	grzechy,	zarówno	
ciężkie,	 jak	i powszednie.	Bo	tylko	ta	miłość	może	uleczyć	duszę.	Mi-
łość,	jaką	człowiek	okazuje	na	ogół	jest	mniejsza	od	tej,	jakiej	oczekuje.	
Miłosna	relacja	z Jezusem	ma	również	umacniać	pragnienie	poświęce-
nia	się	Jemu.	Potrzebna	jest	rezygnacja	z szukania	własnego	szczęścia,	
odejście	od	siebie,	od	zajmowania	się	niepotrzebnymi	sprawami,	które	

nie	mogą	się	spełnić	albo	są	bezcelowe,	bezwarto-
ściowe	i męczące.	To	zgoda	na	przyjęcie	tego,	czym	
Bóg	człowieka	doświadcza.	Zgoda	na	niewdzięcz-
ność,	 niesprawiedliwość,	 choroby,	 by	 wzbudzić,	
oczyścić	i umocnić	miłość.	Ona	ułatwia	znoszenie	
różnych	 cierpień	 i nadaje	 im	 sens	 i wartość.	Na-
śladowanie	Chrystusa	w tych	doświadczeniach	jest	
upodobnieniem	się	do	Chrystusa	w utrapieniach.	
Do	 takiej	miłości	 dochodzi	 się	 tylko	przez	 prak-
tykę	w  stawianiu	pytania:	Czy	 ja	 naprawdę	Boga	
kocham?	 i  próbie	 odpowiedzenia	 na	 nie.	 Odpo-
wiedź	na	nie	znajduje	się	w ludzkim	sercu.	Może	
zostać	dana	tylko	w cichości.	Tylko	wtedy	człowiek	
może	usłyszeć	to,	czego	Bóg	od	niego	pragnie,	co	
ma	 do	 powiedzenia.	 Z miłości	 do	Chrystusa	ma	
rodzić	się	miłość	wdzięczna,	prosząca,	dająca	pod-
stawy	do	miłości	bezinteresownej	–	wydania	siebie	
za	innych,	podobnie	jak	Chrystus,	który	umarł	na	
krzyżu	za	każdego	człowieka.	
	 Naśladowanie	 Chrystusa	 ma	 również	 doko-
nywać	 się	 poprzez	 odnajdywanie	 Jego	 obecności	
w bliźnich.	Wynika	to	z samego	Jego	posłannictwa	

i	 z  charakteru	 Jego	człowieczeństwa.	Z  Jego	postawy	względem	 ludzi,	
wobec	których	 cechowała	Go	najpowszechniejsza	miłość,	 która	niko-
go	nie	wykluczała	i była	pełna	oddania.	Chrystus,	mówiący	o sobie,	że	
jest	cichy	i pokornego	serca,	daje	wzór	kształtowania	relacji	z innymi.	
Zasadnicze	miejsce	ma	zajmować	cichość	i pokora,	unikanie	rozgłosu	
o sobie,	o swoich	czynach,	o swoich	zdolnościach,	o poświęceniu,	aby	
nie	wzbudzać	jakiegoś	zachwytu	swoją	osobą.	Chrystus	nie	tyle	działa	
sam,	 ile	przez	 ludzi,	 czyniąc	z nich	 swoich	apostołów,	dając	 łaskę	na-
wracania.	 Jest	 to	warunek	 pracy	 nad	 życiem	wewnętrznym,	 połączo-
ny	 z  przylgnięciem	do	Zbawiciela.	 To  codzienne	 odnawianie	 tej	 zgo-
dy	w duchu	wynagrodzenia	 i powierzenia	 ludzi,	 którzy	 sprawiają	Mu	
przykrość,	 zadają	 rany,	 znieważają	 i  kierują	 różne	 pretensje.	Również	
w duchu	wolności,	przy	całej	świadomości	własnej	grzeszności,	należy	
podejmować	za	innych	pokutę.	Obecność	Chrystusa	w drugim	człowie-
ku	łączy	się	ściśle	z	ofiarą	Mszy	św.	i	z Jego	obecnością	w Najświętszym	
Sakramencie.	 Takie	 postępowanie	 wobec	 ludzi,	 w  takim	 duchu,	 jest	
możliwe	do	osiągnięcia	tylko	wtedy,	gdy	się	stawia	na	Boga,	przy	rów-
noczesnej	umiejętności	przyjmowania	wszystkiego	od	Chrystusa,	który	
jest	gotów	nieustannie	dawać,	o wiele	więcej	aniżeli	się	Go	o to	prosi.	
Dojrzałość	 duchowa	będzie	 oznaczać	 chętne	 przyjmowanie	 od	Chry-
stusa	wszystkiego	 i  równie	 chętne	przekazywanie	wszystkiego	 innym,	
zarówno	w wymiarze	doczesnym,	jak	i wiecznym.	Będzie	to	naśladowa-
nie	Chrystusa	w miłości,	w czynie,	służbie,	dla	ratowania	dusz	na	wzór	
Mistrza.	Bóg	bardzo	często	przekazuje	„prezent”	za	pośrednictwem	wy-
branych	przez	siebie	ludzi,	którzy	nawet	nie	wiedzą,	że	wypełniają	wolę	
Bożą.	A	każdy	wysiłek	podejmowany	przez	człowieka	pozostaje,	stając	
się	drogą	do	zjednoczenia	z Chrystusem.	

szyć	nieustannie	odkrywanie	Jego	obecności	w świecie,	w sobie	i	w dru-
gim	 człowieku.	Dlatego	 trzeba	 pochylić	 się	 nad	 ludzką	 naturą		 Chry-
stusa,	nad	prawdziwym	człowieczeństwem,	nad	prawdziwym	ziemskim	
ciałem	oraz	nad	prawdziwą	ludzką	duszą.	Zobaczyć	w Nim	te	cechy	i ten	
sposób	życia,	który	Go	charakteryzował,	który	był	związany	z Jego	ludz-
ką	kondycją.	Nawet	dostrzec	to,	że	kochał	samotność,	odczuwał	potrze-
by	duszy	i ciała,	przeżywał	z ludźmi	sprawy	doczesne	oraz	okazywał	im	
zawsze	wielkie	zainteresowanie	i zrozumienie.	Jego	nauka,		cuda,	prace,	
cierpienia	odnosiły	 się	do	duchowego	odrodzenia	człowieka.	On	sam	
był	współczujący	i nie	odstraszała	Go	ludzka	niemoc,	choroba,	cierpie-
nie	czy	śmierć.	Jego	praca	wśród	ludzi	była	nieustanna,	przez	co	stawał	
się	przyjacielem	ubogich,	celników	i grzeszników.	Dlatego	znał	dobrze	
życie	 zwykłych	 ludzi,	 ich	 radości	 i  smutki,	 będąc	wobec	nich	 cierpli-
wym,	łagodnym,	serdecznym	i	bezinteresownym.	Jednocześnie	w tym	
wszystkim	uwidaczniała	się	Jego	Boskość,	w równoczesnym	byciu	praw-
dziwym	Bogiem	i prawdziwym	Człowiekiem.	Umarł	i zmartwychwstał	
dla	zbawienia	rodzaju	ludzkiego.	Pomaga,	daje	siłę	w wewnętrznej	pra-
cy,	aby	wyrzec	się	grzechów,	przezwyciężać	siebie, zdobywać	się	na	wy-
siłki	i ofiary,	w	końcu	aby	dawać	świadectwo	wiary.
	 Relacja	z Nim	w duchu	naśladowania	ma	przede	wszystkim	opierać	
się	na	zaufaniu,	aby	móc	przed	Nim	wszystko	wypowiedzieć,	pozwala-
jąc	wchodzić	w głębię	duszy,	pytając	Go	o wszyst-
ko.	Aby	był	na	pierwszym	miejscu,	aby	stawał	się	
Tym,	do	którego	wierzący	zwraca	się	najbardziej,	
najczęściej,	 najchętniej,	 najserdeczniej,	 do	 które-
go	ma	się	zawsze	 jakieś	sprawy.	Rozmowa	z Nim	
ma	wchodzić	w  ludzkie	 życie,	 kształtując	dojrza-
łość	 poprzez	 dawanie	 zgody,	 aby	 posługiwał	 się	
człowiekiem	 według	 swego	 uznania.	 To	 też	 jest	
nieustanne	 zastanawianie	 się	 nad	 tym,	 co	 nale-
ży	 jeszcze	 w  życiu	 pozmieniać,	 by	 Chrystus	 był	
wszystkim	 i  żeby	 mógł	 kierować	 życiem.	 Taka	
postawa	staje	się	gwarancją	rzeczywistego	złącze-
nia	z Nim,	w duchu	prostoty	 i wiary,	w gorącym	
pragnieniu,	by	nigdy	od	Niego	się	nie	odłączyć,	ale	
trwać	nieustannie	w zjednoczeniu,	przez	ustawicz-
ną	modlitwę,	szczerą	rozmowę,	aby	każde	pozna-
nie	łaski	było	przyjęte.	
	 W	 naśladowaniu	 Chrystusa	 ważne	 jest,	 aby	
kierować	 się	 podobnym	 sposobem	 postępowa-
nia,	zasadami,	tym	samym	punktem	widzenia.	Na	
pierwszym	i jedynym	miejscu	wierzący	ma	posta-
wić	Jego, stając	się	duchowo	do	Niego	podobnym.	
To	daje	spokój,	 jasność	umysłu	oraz	otwarcie	na	siłę	nadprzyrodzoną,	
pochodzącą	ze	złączenia	z Chrystusem.	To	wszystko	staje	się	przestrze-
nią	wiary,	w której	 człowiek	 ciągle	na	nowo	wypowiada:	Kim jest dla 
mnie Jezus?, za kogo ja Pana Jezusa uważam, kim ja chcę wobec Pana 
Jezusa być i w jaki sposób wykorzystuję to, że On oddał mi siebie do mojej 
dyspozycji?	Nie	trzeba	rezygnować	ze	świata,	ale	żyjąc	w nim	trzeba	od-
gadnąć	z Ewangelii	Chrystusowego	ducha	i naśladować	Go.	To	ma	być	
rzeczywiste	dążenie	do	tego,	aby	był	wszystkim,	stając	się	fundamentem	
ciągłego	rozwoju	życia	wewnętrznego.	To	też	zgoda,	aby	Chrystus	zwra-
cał	uwagę	na	to,	co	jest	złe,	co	jest	nędzą	i nicością	duszy.	Oddanie	się	
Mistrzowi	ma	być	bezgranicznie,	bez	reszty	i bez	zastrzeżeń.	Najgłębszą	
treścią	 takiego	aktu	 jest	wewnętrzna	zgoda	na	bycie	własnością	Bożą,	
aby	Chrystus	wnikał	w najdrobniejsze	sprawy.	Jednym	ze	sprawdzianów	
prawdziwości	oddania	się	będzie	wewnętrzna	decyzja	spełniania	rzeczy	
trudnych	i przykrych	jako	łatwych,	w przyjmowaniu	przeciwności	i nie-
przyjemności	codziennego	życia.	Jest	to	jednocześnie	zgoda	na	wszyst-
ko,	czego	zażąda	Bóg.	Ma	to	być	jedno	postanowienie,	które	powinno	
dojrzewać	 i  stawać	 się	 coraz	 silniejsze,	 żeby	Chrystusowi	 niczego	nie	
odmawiać	 i nie	mówić	„nie”.	Musi	 temu	towarzyszyć	prośba,	aby	Bóg	
otworzył	uszy	człowieka,	żeby	ten	usłyszał	czego	pragnie	od	niego	Pan	
i  aby	otworzył	 jego	oczy,	 by	mógł	 zobaczyć,	 co	objawia.	Tylko	w po-
stawie	wiary	można	 stać	 się	 podatnym	narzędziem	Bożym,	 które	 nie	
znajduje	sprzeciwu	w drugim	człowieku	i naprawia	wszelkie	zło.	Tylko	
taka	uległość	wyposaża	we	wszystko,	 co	 jest	potrzebne	 i wyprowadza	
z najbardziej	kłopotliwej	sytuacji	czy	z lęku.	Jest	to	kształtowanie	wiary,	
że	Chrystus	 sam	się	zatroszczy	o  to,	 co	komu	w danej	 chwili	 jest	po-
trzebne,	 że	wyposaży	w  łaskę	uświęcającą	potrzebną	do	 zjednoczenia	
w duchu	oddania,	że	daje	prawo,	by	prosić	o wszystko.	I zamiennie,	jest	
to	również	dawanie	prawa	Chrystusowi	w stosunku	do	siebie.	
	 Zjednoczenie	z Chrystusem	w miłości	następuje	przez	łaskę	uczyn-
kową	otrzymaną	na	modlitwie,	w myśl	zasady,	że	im więcej ktoś Boga ko-
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