PROGRAM DUSZPASTERSKI ROKU ŚW. PAWŁA
W SYNCHRONIZACJI Z PROGRAMEM:
„OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE”
W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
28 czerwca br., w wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ojciec
Święty Benedykt XVI dokonał inauguracji ROKU ŚW. PAWŁA. Okazją do ogłoszenia tego
jubileuszu jest dwutysięczna rocznica narodzin Apostoła Narodów, jednego z największych
świadków Chrystusa w dziejach Kościoła.
Celem Roku św. Pawła jest odkrycie na nowo tej gigantycznej postaci czasów
apostolskich, pogłębienie jego nauczania przez poznawane jego pism, prześledzenie duchowej
drogi św. Pawła, przywołanie energii pierwszych wieków Kościoła oraz odnowienie zapału
misyjnego współczesnych uczniów Chrystusa.
Jak można osiągnąć wskazane przez Ojca Świętego cele?
W homilii podczas ogłoszenia Roku św. Pawła Benedykt XVI podkreślił, że ”sukces jego
apostolatu zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w głoszenie Ewangelii
z całkowitym oddaniem Chrystusowi”. Wskazał też, że „możemy z tego wyciągnąć wnioski,
jak najbardziej istotną naukę dla każdego chrześcijanina. Działalność Kościoła jest wiarygodna
i skuteczna tylko na tyle, na ile ci, którzy doń należą, gotowi są osobiście zapłacić za wierność
Chrystusowi, w każdej sytuacji. Tam, gdzie brak tej gotowości, brakuje decydującego argumentu
prawdy, od której zależy sam Kościół”. Dla kształtowania takich postaw aktualny jest przykład
i emanacja blasku ducha św. Pawła.
Miejscem obchodów Roku św. Pawła jest przede wszystkim Rzym z bazyliką św. Pawła,
gdzie przechowywany jest sarkofag ze śmiertelnymi szczątkami Apostoła. Ojciec Święty
zachęcił, aby Rok św. Pawła w sposób szczególny obchodzony był też w całym Kościele,
w każdym kraju, w każdej diecezji i w każdej parafii.
W odpowiedzi na apel Ojca Świętego, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski
skierował Słowo Pasterskie do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej,
w którym wskazał konkretne świątynie w naszej Archidiecezji, w których istnieje możliwość
uzyskiwania odpustu zupełnego w dniu 29 dnia każdego miesiąca oraz 28 lutego 2009 r. Ksiądz
Arcybiskup w swym Słowie zaanonsował, że podejmie się w Archidiecezji różnorodne
inicjatywy związane z obchodami Roku św. Pawła. Inicjatywy te nie mają charakteru akcyjnego.
Ich realizacja pomoże osiągnąć cele, jakie wiąże z Rokiem Jubileuszowym Benedykt XVI.
Wskazane propozycje duszpasterskie obchodów Roku św. Pawła w Archidiecezji i w poszczególnych parafiach mają też swój kontekst, jakim jest ogólnopolski program duszpasterski. Osoba
św. Pawła znakomicie koresponduje z bieżącym programem pod hasłem: Bądźmy uczniami
Chrystusa, jak również z tematem nowego programu duszpasterskiego na rok 2009 - Otoczmy
troską życie. Właśnie Apostoł Narodów został wybrany na uniwersalnego świadka tegoż
programu. Stąd obchody Roku św. Pawła w naszej Archidiecezji, według podanych wskazań
duszpasterskich, należy łączyć z realizacją programu duszpasterskiego w Polsce.
Niech włączenie się w jubileuszowe inicjatywy duszpasterskie w Archidiecezji i w parafiach rozpala ducha wiary i świadectwa o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym,
niech rozpala gorliwość w realizowaniu i głoszeniu Ewangelii, ale niech będzie również wielką
wdzięcznością Bogu za dar Apostola Narodów i to wszystko, czym nas przez niego obdarował
i obdarowywuje.
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I. W WYMIARZE ARCHIDIECEZJALNYM:
Każdego 25 dnia miesiąca uroczysta Msza święta w katedrze i w kościołach parafialnych
ku czci św. Pawła – tematyka homilii nawiązująca do troski o życie w jego różnych
wymiarach, na każdym etapie życia.
1.

Plakat (św. Paweł Apostoł – reprodukcja figury sprzed Bazyliki św. Pawła
za Murami w Rzymie).

2.

Media diecezjalne (Redakcja Programów Katolickich TVP Wrocław,
Radio RODZINA, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „ Nowe Życie”).

3.

Archidiecezjalna Pielgrzymka samolotowa do Grobu św. Pawła Apostoła w Rzymie.

4.

Archidiecezjalna Pielgrzymka „Śladami św. Pawła” (w lutym lub po Niedzieli
Wielkanocnej).

5.

WIECZORY TUMSKIE – tematyka związana ze św. Pawłem.

6.

VERBUM CUM MUSICA – tematyka związana ze św. Pawłem.

7.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

8.

Tydzień ekumeniczny i Niedziela Św. Pawła Apostoła (25.01.2009 - Święto
Nawrócenia Św. Pawła).

9.

2 luty 2009 - Dzień Życia Konsekrowanego - rozpoczęcie liturgii w kościele
św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim i procesja do Katedry.

10.

24 marca – Narodowy Dzień Życia – merytorycznie powiązać z teologią św. Pawła.

11.

25 marca – Dzień Świętości Życia w nawiązaniu do orędzia św. Pawła.

12.

Wielkopostny Dzień Skupienia dla duchowieństwa przy kościołach odpustowych
(Wrocław, Oława, Namysłów).

13.

Niedziela Palmowa – Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w odpustowym kościele
św. Piotra i Pawła we Wrocławiu, ul. Katedralna 4.

14.

W maju Archidiecezjalne Dni Rodziny: „Otoczmy troską życie i rodzinę”
na kanwie Listów św. Pawła.

15.

Koncerty (POLEST – Radio RODZINA – specjalny koncert związany ze św. Pawłem).

II. W WYMIARZE KATECHETYCZNYM:
1.

Katechezy o życiu i działalności św. Pawła Apostoła.

2.

Czytanie Listów Pawłowych przez uczniów gimnazjalnych i licealnych.

3.

Wystawy o św. Pawle w szkołach i parafiach.

4.

Konkurs szkolny „Znam i naśladuję św. Pawła Apostoła”.
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III. W WYMIARZE PARAFIALNYM:
1.

Uwzględnienie tematyki Pawłowej w homiliach – promocja życia i rodziny.

2.

Rekolekcje adwentowe i wielkopostne ze św. Pawłem Apostołem.

3.

Organizowanie pielgrzymek do kościołów.

4.

Okolicznościowe wykłady o tematyce dotyczącej życia (troska o środowisko, życie
biologiczne, psychiczne, duchowe, religijne, wieczne) na kanwie św. Pawła.

5.

Propagowanie publikacji książkowych o św. Pawle.

6.

Propagowanie stron internetowych o św. Pawle.

7.

Grupy, stowarzyszenia i ruchy uwzględniają w swoich spotkaniach rys duchowości
św. Pawła Apostoła.

8.

Powołaniowe nabożeństwa I-czwartkowe ze św. Pawłem.

9.

Nabożeństwa Słowa Bożego.

10.

Podczas kolędy – wizyty duszpasterskiej w rodzinach uwzględnianie Roku św. Pawła
(obrazki, foldery, teksty Listów św. Pawła).

11.

W uroczystość Bożego Ciała tematy ołtarzy nawiązujące do życia:
- otoczyć troską życie przed urodzeniem,
- otoczyć troską życie małżeństwa i rodziny,
- otoczyć troską życie osób starszych,
- otoczyć troską życie religijne.
Przy każdym ołtarzu krótka homilia.

12.

Parafialne festyny rodzinne.

13.

Peregrynację Relikwii św. Joanny Beretty Molla – pod hasłem: „Obronić godność
małżeństwa i rodziny” realizować ze św. Pawłem w trosce o życie.

Wrocław, 23.09.2008 r.
Ks. Marian Biskup
Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa

