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Wprowadzenie
Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej Episkopat
Polski zdecydował, aby w nowym roku duszpasterskim rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest
bierzmowanie. Dlatego pierwszy rok realizacji programu pogłębia tematykę związaną z odkrywaniem Osoby i darów Ducha Świętego, zaś zadaniem drugiego roku będzie skierowanie uwagi duszpasterzy i wiernych na
pojęcie misji (zadań) osób ochrzczonych i bierzmowanych, działających w
mocy Bożego Ducha. Przedmiotem zainteresowania obecnego roku winny
być głównie wysiłki podejmowane w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowania.
Papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” zauważa, że „czasem wydaje nam się, że (…) podejmując wysiłki, nie osiągnęliśmy żadnego
rezultatu; jednak misja nie jest jakąś sprawą lub projektem przedsiębiorstwa, nie jest organizacją należącą do organizacji pozarządowych (…); jest
czymś o wiele głębszym, przekraczającym wszelką miarę. Może Pan posłuży się naszym zaangażowaniem, by udzielić błogosławieństw w innym
miejscu świata, dokąd nigdy nie pójdziemy. Duch Święty działa, jak chce,
kiedy chce i gdzie chce; my oddajemy samych siebie, nie zamierzając oglądać widocznych rezultatów”.
W tym kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, która polega na towarzyszeniu wiernym w odkrywania darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane. Ten fakt uświadamia nam coraz mocniej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę umiejętnego kształtowania życia na jego miarę. Wierni powinni więc otrzymać możliwość
włączenia się w formację duchową, która umożliwi im odkrycie działania
Ducha Świętego w ich życiu.
Konkretnym zadaniem tego roku powinna być uwaga skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak
również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary.
Wśród zadań tego etapu na szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjedno-
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czenie się z Nim oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.
Pomocą w realizacji wymienionych celów i zadań nowego roku duszpasterskiego mogą posłużyć artykuły zawarte w niniejszym numerze “Studiów Teologicznych.Białystok.Drohiczyn.Łomża”.
Hasło następnego roku brzmi: „W mocy Bożego Ducha”. Ma on służyć
rozpoznaniu zadań oraz obszarów chrześcijańskiego zaangażowania.
Redakcja
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