
SZCZEGÓŁY                                                                                      
PARAFIALNEGO SEMINARIUM ODNOWY WIARY 

 
TERMIN SPOTKAŃ: co piątek od 9 X do 4 XII 2020 r. Godz. 18.30 – 20.00 
 
MIEJSCE SPOTKAŃ: kościół parafialny i dom parafialny 
  
PROWADZĄCY: ksiądz proboszcz oraz małżonkowie z naszej parafii 
Małgorzata i Mirosław Topolscy. Pomocnikami prowadzących będą                              
ks. wikariusz oraz animatorzy (również nasi parafianie). 
 
MATERIAŁY: Organizatorzy zapewniają materiały na spotkania wspólne i do 
codziennego osobistego rozważania w swoich domach. Prosimy                                             
o przynoszenie z sobą notatnika, czegoś do pisania oraz Pisma Świętego. 
 
ZGŁOSZENIA: do końca września. Zgłaszać się można osobiście w kancelarii 
lub zakrystii kościoła, a także telefonicznie (tel. 798 684 720) lub mailowo:                                        
parafia@kostka.czest.pl  
 
ZAPRASZAMY TAKŻE OSOBY CHORE, STARSZE I INNE, które chciałyby 
wziąć udział w Seminarium, a nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach                      
z racji choroby, podeszłego wieku lub innych ważnych przyczyn. Postaramy 
się na miarę możliwości dostarczać Wam odpowiednie materiały, zapewniać 
odsłuchanie katechezy, a nawet spotykać się w Waszych domach w ramach 
dzielenia się treściami Słowa Bożego i katechezy. 
   
PROŚBA DO CZŁONKÓW RUCHÓW, GRUP, STOWARZYSZEŃ i INNYCH 
ORGANIZACJI RELIGIJNYCH: Koniecznie (!!!) prosimy, zachęcamy                                    
i zapraszamy wszystkie osoby z parafii, zaangażowane w jakiekolwiek 
pozaparafialne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i grupy religijne, do udziału 
w Seminarium i do włączenia się w dzieło ewangelizacji parafi. Nawet wtedy 
gdy takie (czy podobne) spotkania, rekolekcje, kursy itp już przeżyliście, i to 
nawet nie jeden raz. Tym razem chodzi o wspólne doświadczenie możliwie jak 
największej liczby parafian, które może owocować głęboką odnową duchową 
parafii i prawdziwie duszpasterskim nawróceniem. Chodzi o wspólną 
odpowiedzialność za kościół, w którym na codzień mieszkamy i żyjemy, i który 
jest “Domem pośród naszych domów” (Instrukcja I, 7). Chodzi o wspólne 
dzieło ewangelizacyjne wszystkich komórek parafialnych (którymi jesteście 
właśnie Wy wszyscy, zaangażowani w różne inicjatywy kościelne),                                       
a szczególnie o wspólną troskę o osoby obojętne religijnie i nie chodzące do 
kościoła. Takie włączenie się w dzieło parafii i zaangażowanie, na pewno nie 
oddzieli Was od waszych organizacji i grup religijnych, w których pewnie od 
wielu lata wzrastacie i w których otrzymujecie formację duchową. Wręcz 
przeciwnie, dobro, którym podzielicie się z nami dla odnowy parafii, na pewno 
przyniesie owoce Wam osobiście i Waszym wspólnotom. 

 

    

“ŚWIATŁO MA W SOBIE DZIWNĄ TAJEMNICĘ.                                                        
JEST JEDNOCZEŚNIE ZBIOREM POJEDYNCZYCH CZĄSTEK                                    

I WSPÓLNYM STRUMIENIEM. PODOBNIE JEST Z ŁASKĄ BOŻĄ. 
DOTYKA ONA POJEDYNCZYCH LUDZI, ALE DANA JEST DLA 

WSPÓLNEGO DOBRA. DUCH ŚWIĘTY KAŻDEGO Z NAS OBDARZA 
BOGACTWEM CHARYZMATÓW, ALE NIE DAJE ICH DLA OSOBISTEGO 

UŻYTKU CHARYZMATYKA, ALE DLA DOBRA CAŁEGO CIAŁA 
CHRYSTUSA – KOŚCIOŁA. NAJBARDZIEJ OBDAROWANY CZŁOWIEK, 

NAJPOBOŻNIEJSZA WSPÓLNOTA, POZA KOŚCIOŁEM JEST JAK 
POJEDYNCZA CZĄSTKA ŚWIATŁA, KTÓRA, JEŚLI NIE WŁĄCZY SIĘ 

WE WSPÓLNY STRUMIEŃ, NIE OŚWIETLI DROGI DO BOGA, A CO 
GORSZA, W KTÓRYMŚ MOMENCIE MOŻE STAĆ SIĘ FAŁSZYWYM 

ŚWIATŁEM PROWADZĄCYM W CIEMNOŚĆ” (BP ANDRZEJ PRZYBYLSKI). 

 

 



KOCHANI PARAFIANIE 

20 lipca br. watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa ogłosiła Instrukcję: 
„NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ                            
W SŁUŻBIE EWANGELIZACYJNEJ MISJI KOŚCIOŁA”. Najważniejszym 
przesłaniem owej Instrukcji jest przypomnienie słów papieża Franciszka                         
o potrzebie nawrócenia duszpasterskiego wspólnot chrześcijańskich                                 
i „szukaniu nowych dróg”, aby była głoszona Ewangelia i aby te wspólnoty 
stawały się w coraz większym stopniu siłą pobudzającą do spotkania                                
z Chrystusem. Papież Franciszek woła:  

„Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o 
wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje 

pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, 
bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. 

Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się 
kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam 
fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi 
sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, 

podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza 
nam bez przerwy: «Wy dajcie im jeść!» (Instrukcja I, 3).                                              

„…Samo powtarzanie czynności duszpasterskich niemających wpływu na 
życie konkretnych ludzi staje się sterylną próbą przetrwania, często 

przyjmowaną z ogólną obojętnością. Jeśli parafia nie żyje duchowym 
dynamizmem właściwym ewangelizacji, naraża się na ryzyko bycia strukturą 

skupiającą się na sobie i sklerotyczną, która proponuje doświadczenia 
pozbawione już ewangelicznego i misyjnego smaku, być może przeznaczone 

tylko dla małych grup (Instrukcja IV 17). Odnowa ewangelizacji wymaga 
nowej uwagi i różnorodnych propozycji duszpasterskich, aby Słowo Boże                    

i życie sakramentalne mogły dotrzeć do każdego w sposób odpowiadający 
jego sytuacji życiowej (Instrukcja IV 18). 

 
Odpowiadając temu wezwaniu papieża Franciszka do podejmowania                                 
w parafiach nowego etapu ewangelizacji, ja jako wasz proboszcz, wraz                          
ze swoim współpracownikiem, wikariuszem ks. Andrzejem, wychodzimy do 
Was z KONKRETNĄ PROPOZYCJĄ, która ma na celu rewizję i odnowę 
naszej parafii, tak, aby ona „była rzeczywiście instytucją ewangelizacyjną                          
i poprzez zdolność do reformowania się rzeczywiście utrzymywała kontakt                      
z rodzinami i z życiem ludu, a nie stawała się strukturą ociężałą, 
odseparowaną od ludzi albo grupą wybranych zapatrzonych w samych siebie” 
(Instrukcja V 29). Propozycja ta nosi nazwę: PARAFIALNE SEMINARIUM 
ODNOWY WIARY. Skierowana jest ona do każdego dorosłego członka naszej 
parafii, czy to bardziej wierzącego, czy mniej, także do tego, który w dzisiejszej 
rzeczywistości przeżywa kryzys swojej wiary i zaangażowania w życie 
Kościoła lub całkiem odszedł od praktyk religijnych i uczestniczenia w życiu 
parafii. Dlatego już na samym początku proszę wszystkich, którzy chodzą                       
w każdą niedzielę na Mszę Świętą i są zaangażowani w życie parafii, aby stali 
się w najbliższym czasie, razem z nami, misjonarzami w swoim środowisku                      

i zanieśli tym wszystkim słabo wierzącym, niewierzącym, obojętnym religijnie 
i odrzucającym instytucję Kościoła, to ZAPROSZENIE do wspólnego 
przeżycia Parafialnego Seminarium Odnowy Wiary.  
 

CO TO JEST PARAFIALNE SEMINARIUM ODNOWY WIARY? 

Jeśli miałbym porównać do 
czegoś, to Seminarium Odnowy 
Wiary jest takimi rekolekcjami                 
w drodze. Żyję, pracuję, 
podejmuję swoje codzienne 
zadania i załatwiam tysiące 
małych i wielkich rzeczy, i nagle 
w tej całej bieganinie i gąszczu 
swoich spraw i obowiązków, 
pozwalam sobie na chwilę 
oddechu. Raz w tygodniu daję 
sobie i Bogu mały prezent – 
CZAS! Na to, aby zrewidować 
swoje działania i nabrać 
dystansu do niektórych rzeczy                 
i spraw. Ponieważ jednak 
zwykle nie mam czasu, tym 
razem nie pytam siebie ani 

kogoś bliskiego, czy go mam czy nie, tylko DECYDUJĘ STANOWCZO: 
NAWET JAK NIE MAM CZASU, TO GO ZNAJDĘ! Koniec i kropka.  Taka 
decyzja o dziewięciu duchowych „oddechach”, w czasie dziewięciu tygodni, 
niektórym uratowała życie. DZIEWIĘĆ TYGODNI podróży w głąb. DZIEWIĘĆ 
SPOTKAŃ, których raczej już nigdy nie zapomnisz, bo odkryjesz, że były 
najprawdziwszymi chwilami, jakie dotąd przeżyłeś. OKAZJA JEDNA NA 
TYSIĄC, żeby przewartościować życie na ŻYCIE. Żeby zobaczyć jaki 
naprawdę jest Bóg i jakim samemu jest się naprawdę... NIEPOWTARZALNA 
SZANSA, by poprosić o „wymianę” starego serca na nowe. I by przeżyć 
prawdziwe WYZWOLENIE i dać się dotknąć uzdrawiającej mocy Boga…                         
I zobaczyć, co się dzieje, gdy – jak deszcz z nieba – zstępuje Boży Duch                            
i wylewa na ludzi przedziwne dary i łaski…GWARANTOWANY KOŃCOWY 
EFEKT takich rekolekcji w drodze! Jaki? RADOŚĆ POWROTU!!! Wspaniale 
jest poczuć, że się wróciło. Do siebie, do Boga i do ludzi… 
 

Zapraszam więc każdego z Was oddzielnie, każdą rodzinę                                 
i mieszkańca każdej ulicy naszej parafii. Niech każdy czuje się 

zaproszony do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu w parafii. 
Błogosławię Wam na decyzje o uczestnictwie w Seminarium                                      

i na cały czas Jego trwania.                                                                                   
ks. proboszcz 


