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Wprowadzenie
W nowym roku duszpasterskim Kościół w Polsce pragnie skierować
uwagę duszpasterzy i wiernych na pojęcie misji (zadań) osób ochrzczonych i bierzmowanych, działających w mocy Bożego Ducha.
Aby być wiernym Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy od Chrystusa, trzeba być aktywnym i odważnym w pełnieniu misji niesienia Ewangelii światu. Kościół XXI wieku będzie musiał być przesiąknięty Słowem
Bożym, żyć w sposób dynamiczny łaską sakramentów, być otwarty na posłannictwo, szanować autentyczne charyzmaty i być świadomym faktu, że
Jezus Chrystus jest naszym Panem i Nauczycielem, w którym przyszła pełnia objawienia.
Obecny program duszpasterski adresowany jest przede wszystkim do
osób ochrzczonych i bierzmowanych, a jego założenia są odpowiedzią
na postulat papieża Franciszka, by uczynić Kościół na wskroś misyjnym.
Człowiek wierzący to uczeń i misjonarz. Uczeń słucha i naśladuje, misjonarz jest świadkiem miłosnej obecności Boga w świecie.
Wskazując na cel ewangelizacyjny tegorocznego programu warto podkreślić, że jako osoby obdarowane Duchem Świętym jesteśmy zobowiązani do poszukiwania i odkrywania sposobów dotarcia do tych, którzy osłabli na drodze wiary bądź ją utracili. Celem więc obecnego programu jest
pobudzanie do czynnego zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła oraz
odpowiedzialnego uczestnictwa w jego misji. Wiąże się ona z wiernym wypełnianiem zadań wynikających z powołania i uczestnictwie w dziełach
misyjnych i charytatywnych Kościoła. Duch Święty jest pierwszym architektem, inicjuje współpracę z człowiekiem, ale od nas zależy, czy zechcemy
ją rozpocząć i na nią odpowiedzieć.
Redakcja "Studiów Teologicznych.Białystok.Drohiczyn.Łomża", dziękując autorom artykułów aktualnego numeru Rocznika, pragnie jednocześnie
zachęcić do przygotowania następnych opracowań związanych z tematem
programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022. Jest nim
zagadnienie: „Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła". Każdy rok nowego programu poświęconego Mszy św. będzie miał inne hasło, odmienny
akcent według klucza przejętego z adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum caritatis": Eucharystia – tajemnica wyznawana, tajemnica celebrowana
oraz wezwanie do świętowania i apostolatu.
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Nowy program duszpasterski będzie kontynuacją teoretycznej refleksji
i praktycznych wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego a więc chrzcie, bierzmowaniu i właśnie
Eucharystii.
Redakcja
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