ДАДАТАК 3
ІНСТРУКЦЫЯ
АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ ПАРАФІІ
ДА ПАРАФІЯЛЬНЫХ МІСІЙ
Парафіяльныя місіі з’яўляюцца вельмі важным заданнем Касцёла, які навучае. Іх плён,
будучы справай Божай ласкі і добрай волі чалавека, у пэўнай ступені залежыць ад належнай
падрыхтоўкі да місіі.
Таму на час місіі парафію трэба падрыхтаваць паводле гэтай інструкцыі.
1. Аб намеры правесці ў парафіі місіі пробашч загадзя паведамляе ў дыяцэзіяльную
курыю, падае персаналіі місіянераў і просіць аб благаславенні і адпаведных паўнамоцтвах.
2. Пасля заканчэння місій трэба даслаць у дыяцэзіяльную курыю кароткую справаздачу
аб іх (наведванне, споведзь і Святая Камунія, асаблівыя навяртанні і г.д.).
3. Прынамсі за паўгода перад запланаванымі місіямі трэба знайсці адпаведную групу
місіянераў і вызначыць з яе кіраўніком тэрмін пачатку місій.
4.

Падчас «каляды» належыць гаварыць людзям аб гэтых місіях.

5. На сустрэчы з кіраўніком групы місіянераў трэба паведаміць аб рэлігійным і
маральным стане парафіі. Пісьмова прадставіць, як выглядае справа з наведваннем Святой
Імшы парафіянамі ў нядзелю і на працягу тыдня, як яны практыкуюць святыя сакрамэнты,
указаць найбольш распаўсюджаныя грахі і дрэнныя звычкі, у кантэксце цнотаў, і
каштоўнасці – для пахвалы і заахвочвання.
6. Таксама трэба пазнасміць кіраўніка са станам парафіяльных супольнасцяў, члены якіх
разам са сваімі лідэрамі могуць быць для місіянераў памочнікамі ва ўздзеянні на старэйшых
вернікаў і на моладзь.
7. За тры месяцы перад пачаткам місіі трэба запрасіць прадстаўніка місіянерскай групы,
каб у вызначаную нядзелю ён прыехаў з пропаведдзю. Гэта павінна быць афіцыйным
паведамленнем аб запланаваных у парафіі місіях і аб іх вялікім значэнні, аб тым, што
распачынаецца час Божай Міласэрнасці ў парафіі.
8. У гэты дзснь трэба арганізаваць спатканне місіянера з узгаданымі парафіяльнымі
супольнасцямі або іх лідэрамі, каб устанавіць першапачатковы кантакт, а таксама
вызначыць і распачаць пэўныя місійныя заданні, а калі будзе магчыма, то таксама і з
часткамі ўнутранай структуры парафіі. Не выключаюцца чарговыя спатканні перад
пачаткам місіі.
9. Непасрэдна перад пачаткам місіі місіянеры, па магчымасці, наведваюць усіх хворых, а
таксама людзей, якія знаходзяцца ў закрытых установах (шпіталі, установы для невылечна
хворых, дамы састарэлых і г.д.).
10. Прабыванне прадстаўніка місіянерскай групы ў парафіі звязана з вызначэннем
дакладнай праграмы місіі, якая павінна быць надрукавана з дапамогаю сучасных тэхнічных
сродкаў, змешчана на дошцы парафіяльных аб’яў і перададзена кожнай сям’і.
11. Праз тры месяцы пасля паведамлення ў парафіі аб місіях, парафіяльная супольнасць
павінна ўзмоцніць свае малітвы ў гэтай інтэнцыі. Пасля кожнага казання ці пасля Святой
Імшы можна адгаварыць спецыяльную малітву ў інтэнцыі місій. Трэба заахвочваць

вернікаў, каб у сваіх штодзённых малітвах яны таксама маліліся індывідуальна альбо ў сям’і
ў інтэнцыі парафіяльных місій. Гэтыя малітвы трэба чытаць падчас усіх набажэнстваў,
катэхезаў і парафіяльных спатканняў.
12. Перад місіямі ў парафіі павінна запанаваць такая атмасфера, каб па магчымасці ўсе
парафіяне думалі аб місіях, гаварылі пра іх і іх чакалі. Таму трэба пра іх гаварыць дзецям і
моладзі на катэхезе, у парафіяльнай канцылярыі, падчас наведвання хворых, у мясцовым
друку, радыё і тэлебачанні і г.д.
13. За два тыдні перад пачаткам місійнага навучання трэба абнясціць з амбоны падрабязны
план місій, павесіць яго на дошцы аб’яў перад уваходам у святыню і на тэрыторыі парафіі,
а таксама паінфармаваць аб місіях, выкарыстоўваючы іншыя даступпыя сродкі інфармацыі.
14. Трэба падрыхтаваць всрнікаў да таго, каб яны распланавалі свае заняткі такім чынам,
каб усе члены сям’і маглі па чарзе ўдзельнічаць у місіях.
15. Калі місіі запланаваны для ўсяго дэканату, то іх праграма павінна быць устаноўлена
дзеканам і святарамі дэканату так, каб яны маглі дапамагаць адзін аднаму спавядаць падчас
місій.

