"Wierzę w Syna Bożego"
10.01.2014

„Wierzę w Syna Bożego" – to hasło pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce na
rok liturgiczny 2013/2014, czyli pierwszy rok nowego cyklu duszpasterskiego,
który będziemy przeżywali pod hasłem „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w
Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
Czteroletni program duszpasterski nawiązuje do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą
będziemy przeżywali w roku 2016. Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być
celem samym w sobie. Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o
fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim
było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do
odnowienia i umocnienia naszej wiary.
Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących
haseł: „Wierzę w Syna Bożego" (2013/2014), „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię"
(2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie" (2015/2016), „Idźcie i głoście" (2016/2017).
Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu.
Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.
Przygotowanie do rocznicy chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją.
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 fundamencie
doświadczenia żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Zasadniczym celem
tegorocznego programu jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia
osobistej wiary w Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego. To
wszystko ma z kolei prowadzić do zaangażowania w życie wspólnoty i świadectwa
chrześcijańskiego życia.
Praca duszpasterska w pierwszym roku nowego programu koncentrować się będzie na
pogłębieniu katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, a w przypadku
ogółu wiernych – na kształtowaniu duchowości biblijnej i podjęciu konkretnych działań

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: www.koszalin.oaza.pl; realizacja: kokoma.pl

Strona 1

ewangelizacyjnych w parafiach. Rekolekcje kerygmatyczne, czyli prowadzące do
osobistego wyboru Chrystusa i konsekwentnego naśladowania Go w codzienności
rozpoczną się w parafiach w Wielkim Poście 2014 roku. Jednym z owoców tych rekolekcji
ma być powstawanie grup, w których osoby dorosłe znajdą możliwość stałej formacji
pogłębiającej ich wiarę.
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