Parafialna Deklaracja Wiary
Dziękując Bogu za 100 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej, 1050 lat
chrześcijaństwa
w Polsce oraz Jubileusz Miłosierdzia, stojąc na progu kolejnego
wieku naszej Parafii oraz mając przed sobą nieznaną resztę mojego życia
uroczyście wyznaję, że wierzę w Trójjedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
oraz przyrzekam:
-

-

-

pogłębiać moją wiarę poprzez modlitwę, lekturę Słowa Bożego i częste przystępowanie
do sakramentu pojednania oraz Komunii świętej;
stawać zawsze w obronie godności osoby ludzkiej, a szczególnie jej prawa do życia od poczęcia
do naturalnej śmierci, poszanowania jej integralności, wrażliwości i czystości;
pielęgnować i troszczyć się o życie rodzinne, a szczególnie jedność małżeńską, wychowanie dzieci
w wierze oraz opiekę i wsparcie wobec rodziców i osób starszych;
prawdziwie uczestniczyć w życiu Kościoła poprzez Eucharystię i nabożeństwa oraz aktywne
włączanie się modlitwą, czynem i ofiarnością w zaspokajanie potrzeb i rozwój inicjatyw w mojej
wspólnocie parafialnej;
dbać o poszanowanie Dnia Pańskiego – niedzieli oraz świąt kościelnych poprzez uczestnictwo
we Mszy Świętej, chrześcijański wypoczynek, rozwój więzi rodzinnych i społecznych, odświętny
ubiór oraz powstrzymanie się od zakupów i niekoniecznej pracy;
zabiegać o dobre imię wspólnoty Kościoła oraz mojej Parafii;
zachowywać wiernie i w pełni wszystkie przykazania Boże i kościelne,

a także, mając świadomość czyhających przeciwności i zagrożeń duchowych, z całą mocą wyrzekam się
szatana, grzechu i wszystkiego co pochodzi od zła,
oraz przyrzekam:
-

unikać wszelkiej pokusy i okazji do grzechu;
wytrwale walczyć z nałogami i nawykami, które oddalają mnie od Pana Boga;
stronić od treści, publikacji, przekazu i sytuacji zniewolonych lub obciążonych złem;
dokładać każdego dnia wysiłków do pokonywania moich słabości, lenistwa, uległości złu
i letniości duchowej.

Oddając się ufnie pod opiekę patronki mojej Parafii, Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych,
pokornie proszę – tak mi dopomóż Bóg!
…………………………………………..
Podpis kapłana, świadka przyrzeczenia

…………..……………………………………..
Podpis parafianina / członków rodziny

Wrocław, dnia ..................... A.D. 201...

