Dnia 22 listopada br. odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Miało ono na celu opracowanie Parafialnego Programu Duszpasterskiego na
nowy rok duszpasterski 2019 – 2020, przebiegający pod hasłem „Wielka
tajemnica wiary”, będący częścią programu na lata 2019 – 2022 „Eucharystia
daje życie”. Program ma za zadanie realizację następujących celów:
1. formacyjnego, 2. inicjacyjnego, 3. ewangelizacyjnego, 4. społecznego.
Dla realizacji powyższych celów Parafialna Rada Duszpasterska proponuje
następujące działania:
1. - utworzenie zespołu liturgicznego złożonego ze świeckich lektorów,
animatorów grup parafialnych, organisty, kościelnego, nadzwyczajnych
szafarzy komunii św., przedstawicieli służby ołtarza, scholi i chóru
- twórcza opieka nad Liturgiczną Służbą Ołtarza
- zacieśnienie współpracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych
- zorganizowanie warsztatów muzycznych (np. szkoły śpiewu)
- wprowadzenie zwyczaju śpiewania psalmu w każdą niedzielę przez
członków chóru
- mobilizowanie parafian do większego udziału we Mszy św. poprzez
ćwiczenie pieśni przed Mszą św. raz w miesiącu
- organizowanie procesji z darami przed ofiarowaniem
- przyjmowanie jednolitej postawy w czasie Mszy św. ( klękanie,
wstawanie, siadanie, wychodzenie odpowiedzialnych za czytania i psalm
w odpowiednim momencie)
- dbałość o celebrację niedzielnej Mszy św.
- przeprowadzanie comiesięcznych nabożeństw z adoracją Najświętszego
Sakramentu dla każdej grupy parafialnej
- organizowanie zbiórek ogólnych dla ministrantów w soboty, a spotkań
dla lektorów i kantorów w ciągu tygodnia
- wprowadzenie cichej adoracji po Mszy św. w ciągu tygodnia
- komunia św. pod dwiema postaciami nie tylko podczas Mszy św.
Wieczerzy Pańskiej, ale także w I czwartek i w I sobotę miesiąca
2. - staranne przygotowanie do sakramentów: chrztu, komunii,
bierzmowania, a także formacja kadry animatorskiej, zwracanie uwagi na
przygotowanie liturgii (śpiew, czytanie) oraz dobrze przygotowana
katecheza
- przekazywanie Dobrej Nowiny o Chrystusie w ramach katechizacji
parafialnej
- wprowadzenie raz w miesiącu kazań katechizmowych o tematyce
Eucharystii
3. - stworzenie Zespołu Liturgicznego, gdzie można się będzie podzielić
darem dobrego śpiewu i czytania oraz tworzenie świadomości aktywnego
uczestnictwa
- kontynuowanie Adoracji Najświętszego Sakramentu w I czwartki
miesiąca, a także w III piątki miesiąca

- wykorzystanie naszej gazetki parafialnej „Echa Św. Antoniego” i portali
społecznościowych do przekazu Słowa Bożego
4. - kontynuowanie Parafialnego Święta Rodzin i pielgrzymek parafialnych,
w czasie których punktem centralnym jest Msza Święta, jednocząca
parafian; uczestnictwo we Mszach Świętych rodzinnych z udziałem
dzieci, odnowienie naczyń liturgicznych, Msza Święta z ministrantami,
którzy pełnili tę posługę w poprzednich dekadach, troska o czystość
prezbiterium i całej przestrzeni, gdzie sprawowana jest Msza św., a więc
dbałość o wnętrze kościoła i jego obejście. Zachęcanie parafian do
większego zaangażowania w posługę charytatywną, czyli do
sakramentalnego stylu życia, do urzeczywistniania w życiu codziennym
Eucharystii, która jest Miłością.

