Jak odnowid pragnienie religijnego świętowania najważniejszych wydarzeo w roku liturgicznym?
(wykaz świąt jest w materiałach pomocniczych do konspektu)

Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

- Listy pasterskie ukazujące wartośd
świąt w rodzinie
- Materiały zawierające informacje na
temat zwyczajów świątecznych i
celebracji świąt
- Wykorzystanie mediów (radio, prasa)
do ukazywania tradycji świątecznych
- różnych regionów diecezji

- Ukazywanie wartości świąt
przeżywanych w rodzinie
- Tłumaczenie znaczenia symboliki
różnych znaków i gestów (np.
lampiony na roratach, święcenie
pokarmów, poświęcenie gromnic
itp.)
- Dbanie o odpowiedni wystrój
kościoła stosownie do danego
święta czy okresu liturgicznego
- Uroczysta celebracja liturgii
świątecznej

Świeccy
- Sięganie do dawnych tradycji
celebrowania świąt
- Zaangażowanie się w przygotowanie
odpowiedniego wystroju kościoła na
konkretne święto (szopka, grób Pana
Jezusa, ołtarze na Boże Ciało)
- Przekazywanie tradycji młodemu
pokoleniu

Rodzina
- Przekazywanie młodemu pokoleniu
dobrych tradycji rodzinnych
- Wspólny udział całych rodzin w
uroczystościach z okazji świąt
- Nie uleganie świeckim modom i
komercjalizacji świąt
- Pogodzenie się rodzin przed świętami

1. Czy trzeba, a jeżeli tak, to co nowego można wprowadzić w celebracji świąt w rodzinie?
(np. wieczerza Wigilii Bożego Narodzenia, śniadanie czy obiad Wielkanocny, Wszystkich Świętych, odwiedziny duszpasterskie, towarzyszenie umierającemu,
pogrzeb, odpust parafialny)
Biskup/Instytucje diecezjalne

Parafia
Duszpasterze

- Ujednolicenie pory świętowania
Wigilii Paschalnej (procesji
rezurekcyjnej)
- Ustalenie dnia odpustu parafialnego
przypadającego w dzieo powszedni

- Zachęcad do odpowiedniego
przygotowania duchowego
(rekolekcje, spowiedź)
- Zachęcad do brania udziału w
okazjach o charakterze
liturgicznym (adoracja
całodobowa Najświętszego
Sakramentu, odmawianie
Nowenny Pompejaoskiej)
- Odpusty parafialne celebrowad
w niedzielę
- Odwiedziny chorych w domach

Świeccy
- Zachęcad do większego udziału w
odpustach
- Wprowadzad więcej akcentów
regionalnych na procesjach Bożego
Ciała i na odpustach parafialnych
(np. stroje ludowe)
- Dbad o obecnośd kapłana przy
umierających i sakrament
namaszczenia

Rodzina
-Dbad więcej o religijneprzeżywanie świąt
zamiast skupiad się tylko na aspektach
świeckich
- Wprowadzad elementy religijne w
tradycji (np. szopka pod choinką)
- Wspólne uczestniczenie w rekolekcjach
internetowych
- Udział całych rodzin w uroczystościach
parafialnych
- Przy spotkaniach rodzinnych z okazji świąt
unikad kłótni, pretensji, dbad o dobrą
atmosferę

3. Wolne wnioski
Proponujemy aby w ramach wolnych wniosków zebrani spróbowali zidentyfikować to, co dzisiaj utrudnia lub pomaga
w religijnym przeżywaniu świąt w rodzinie.
Przeszkadza / utrudnienia dzisiaj
religijneświętowanie w rodzinie:
- świeckie tradycje często z innych krajów (np. Haloween)
- komercjalizacja świąt
- zbyt wczesne akcenty świąteczne w sklepach
- skupianie się na sprawach praktycznych (zakupy, sprzątanie, gotowanie) zamiast
na aspektach religijnych
- obecnośd mediów (za dużo telewizji, komputerów, smartfonów) na spotkaniach
rodzinnych
- brak obecności wszystkich członków rodziny (wyjazdy zagraniczne)
- moda na wyjazdy świąteczne na urlopy
- brak porozumienia w rodzinach
- brak umiejętności rozmowy
- brak wspólnej modlitwy rodzinnej
- zeświecczenie świąt
- zbyt szybkie tempo życia

Może być pomocnew religijnym przeżywaniu świąt:
- wspólna modlitwa rodzinna
- odpowiednie przygotowanie duchowe (rekolekcje, spowiedź, roraty)
- nawiązywanie do dobrych tradycji rodzinnych
- zadbanie o elementy religijne w tradycji (np. szopka pod choinkę)
- wspólne kolędowanie
- rekolekcje internetowe
- inne tradycje religijne (Orszak Trzech Króli, Korowód Wszystkich Świętych)
- dobra atmosfera

